
 

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 

 

Criterisd’avaluació 

 

L’ avaluacióés un instrument que serveix per saber onestem i cap a onanem. 

Per tantens aporta elementsquantitatius i qualitatius que no 

nomésavaluencontinguts, sinóprocessos, ritmes, actituds i aptituds. 

Aquestainformacióens facilita la reconducció de l’ acció educativa.   

En conseqüència el procéseducatiu no és un procéstancat.   

 

Avaluació Inicial:  

Partim de la recollida d’ informació que ens ve de primària i que se’ns explica al 

principi de curs. Seguidament  també es fa una prova a l’inici de curs per 

conèixer la situació de partida de l’alumne. Aquestainformacióenssituaonestà l’ 

alumne i enllaçaambestils d’ aprenentatge, maneres d’ interactuar, 

metodologies , recursos i materials que especialment en aquestsnens s’ han de 

variar i ser significatius.   

 

Avaluació Trimestral:   

 

La vida d’ aula marca el ritme que cada individu té. Aixòvoldir preparar 

activitats, recursos per a crear interès en l’ aprenentatge.   

No té sentit seguir el programa si es veu que es perdendurant el procés. 

Aquestainformacióens la dona la pròpiaresposta de l’ alumne. Per tant l’ 

avaluació ha de ser contínua i formativa.   

Elselements per avaluar han de basar-se en 

observacionsrecollidespelprofessor, en intervencions a classe, en activitats i 

provesadaptadesorals/escrites/ numèriquesrealitzades . 

Totaquestaprenentatge es recullfinalment en el butlletí de notes. Aquest marca 

si s’ ha fet una adaptació o un plaindividualitat. També, sovint,ésimportant 



 
complementar aquestes notes ambcomentaris a la família  per fer-los 

coneixedors i  així  que es  faci les reflexionspertinents.  

  

 

 

Primer cicle ESO  

 

Element avaluador % 
Nota  

Freqüència 

Assistència i puntualitat a classe, 
graud’interès, esforç i actitud.  

30%  Diàries 

Treball a classe, intervencions, activitats, 
llibreta o dossier i deures 

40%  Diari - Trimestral  

Provesorals, escrites i/o numèriques 
 ( adaptades)   

30%  Unitatsdidàctiques.  

 

Segon cicle ESO  

 

Element avaluador % 
Nota  

Freqüència 

Assistència i puntualitat a classe, 
graud’interès,esforç i actitud.  

30%  Diàries 

Treball a classe, intervencions, activitats, 
llibreta o dossier  

30%  Diari - Trimestral  

Provesorals, escrites i/o numèriques 
( adaptades)   

40%  Unitatsdidàctiques.  

 

Tot aquests percentatges seran aplicables tant a les matèries instrumentals 

com aquelles que l’alumnat formi part de l’Aula Ordinària.   

Els alumnes de N.E.E serán avaluats segons el seu PI .  

El resultat final, en tot cas,  será tractat  al departament d’Orientació  i/o a les  

reunions d’ avaluació.  

 



 
RECUPERACIÓ 

 

Recuperacions al juny 

 

Si l’alumne, un cop valorats tots els punts anteriors no supera l’assignatura 

tindrà la possibilitat de recuperar-la en una prova extraordinària i/o treball 

complementari que es farà al juny ..  

El treball d’ estiu s’ haurà d’ entregar segons el profesor de l’ assignatura  i 

tindrà un valor  mitjà del 50% pel curs següent 

Els alumnes que tinguin assignatures de cursos anteriors hauran de parlar amb 

els professors que imparteixen la matèria per tal d’informar-se de quin serà el 

sistema d’avaluació i/o ajustament tindrà per assolir-la.  

 

   



 
 


