Escola Cor de Maria – Maria Reina
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya
Curs 2016-2017

PROTOCOL D’AVALUACIÓ
Per l’etapa d’ESO continua vigent el protocol d’avaluació del curs 2016-17, que és el següent:
-

Cada UD (unitat didàctica) tindrà un mínim de 4 indicadors diferents d’avaluació i l’alumnat
els ha de conèixer abans de començar-la.

-

-

El pes de l’examen per avaluar la UD tindrà un percentatge diferent depenent del curs:
o

60% a 1r i 2n d’ESO.

o

75% a 3r i 4t d’ESO.

Cal anar introduint l’ús de diferents mètodes d’avaluació que hem estudiat: rúbriques,
coavaluació, autoavaluació...

-

La metodologia de la classe ha de lligar per força amb els exàmens. No es pot demanar als
exàmens una cosa que no s’ha treballat a classe.

-

A cada aula hi haurà un calendari mensual on TOTHOM hi haurà d’apuntar els deures, treballs
i exàmens de totes les matèries.

Per l’etapa de primària, i derivat de l’aplicació de la nova ordre d’avaluació (ORDRE ENS/164/2016,
de 14 de juny), l’avaluació funcionarà de la següent manera:
-

Cal anar introduint l’ús de diferents mètodes d’avaluació que hem estudiat: rúbriques,
coavaluació, autoavaluació...

-

La metodologia de la classe ha de lligar per força amb els exàmens. No es pot demanar als
exàmens una cosa que no s’ha treballat a classe.

-

A cada aula hi haurà un calendari mensual on TOTHOM hi haurà d’apuntar els deures, treballs
i exàmens de totes les matèries.

•

Àmbit lingüístic (llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa):
-A cada UD (unitat didàctica) s’avaluaran totes les dimensions pròpies d’aquest àmbit.
-Cada dimensió tindrà un valor percentual (%) en la nota global de cada UD. La nota global
de l’àmbit serà la suma del valor de les diferents dimensions.
-La nota de cada dimensió serà sobre 10 i en introduir-la a l’Alexia el programa ja calcularà
el %.
-Cada dimensió s’haurà d’avaluar amb més d’un ítem d’avaluació.
-Els exàmens hauran d’avaluar 3 de les 5 dimensions: Dim. comprensió lectora, Dim.

expressió escrita i Dim. literària (al següent apartat s’especifica el funcionament).
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-Els deures es comptabilitzaran com un ítem d’avaluació a dins de totes les dimensions o en
aquelles en les que tinguin rellevància.
-L’actitud de l’alumne/a es comptabilitzarà a la Dimensió plurilingüe i multicultural.
•

Àmbit matemàtic, àmbit de medi, àmbit artístic, àmbit educació física, àmbit educació en
valors i àmbit digital:
-A cada UD s’avaluarà la/les dimensió/ns treballades. Al final de curs s’hauran hagut d’avaluar
totes les dimensions.
-Cada dimensió s’haurà d’avaluar amb més d’un ítem d’avaluació.
-Els deures i l’actitud es comptabilitzaran com un ítem d’avaluació en totes les dimensions o
en aquelles que tinguin rellevància.

EXÀMENS:
Condicions generals per a totes les etapes:
-

Els exàmens SEMPRE han de tenir l’encapçalament del curs i han d’estar escrits
obligatòriament amb ordinador.

-

Als exàmens hi ha d’haver un espai perquè l’alumne/a pugui posar quina nota creu que traurà
i de tant en tant amb una breu justificació.

-

A totes les preguntes s’hi ha d’indicar la puntuació.

-

Les preguntes dels exàmens han de ser de tipologia diversa: definir, relacionar,
comprendre... De totes maneres, la tendència és anar disminuint el pes memorístic dels
exàmens i substituir-lo per un contingut més COMPETENCIAL.

-

Els exàmens han de tenir una durada màxima d’una hora.

-

Cal regular el nombre màxim d’exàmens per setmana:
o

2 exàmens a cicle mitjà.

o

3 exàmens a cicle superior i 1r i 2n d’ESO

o

5 exàmens a 3r i 4t d’ESO.

-

En cap cas, es poden posar dos exàmens el mateix dia.

-

Cal posar la data d’examen, com a mínim, una setmana abans.

-

Cal retornar els exàmens corregits amb un màxim d’una setmana després d’haver fet la
prova.

-

Caldrà escriure la data dels exàmens en un calendari que hi haurà a les classes.
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-

Hi ha unes dates en les quals no es poden fer exàmens:
o

De l’11 al 13 de desembre.

o

El 21 i 22 de desembre.

o

Del 8 al 10 de gener, exceptuant les recuperacions d’ESO.

o

Del 3 al 6 d’abril.

o

Del 20 al 22 de juny.

Condicions per a l’etapa de primària:
-

Els exàmens avaluaran les 3 dimensions citades anteriorment. Cada dimensió tindrà una nota
a l’examen. L’examen no tindrà una nota global, sinó que es composarà de tres notes.

-

Per fer l’examen caldrà fer servir l’encapçalament compartit al Drive, en el que hi ha una
graella per anotar-hi les tres notes.

DEURES:
-

El temps total dedicat a fer deures en un mateix dia no pot superar en cap cas els temps
següents:

-

CICLE MITJÀ (EPRI):

30 minuts

CICLE SUPERIOR (EPRI):

45 minuts

1r i 2n (ESO):

1h 15 minuts

3r i 4t (ESO):

1h 30 minuts

La durada calculada dels deures no pot superar en cap cas el temps indicat:
EPRI: 10 minuts

-

ESO:

15 minuts

TOTHOM haurà d’apuntar els deures que posa a l’alumnat i el temps que es calcula que es
pot trigar a fer-los, amb el següent format al calendari d’aula:
Dilluns 18

Dimarts 19

Català (10 min.)

Anglès (5 min.)

Mates (10 min.)
-

Cal reduir la quantitat de deures mecànics i de repetició i augmentar la quantitat de deures
competencials.

-

Cal corregir SEMPRE els deures que es posen. Si uns deures no es poden corregir NO cal
posar-los.

-

El control dels deures ha de ser un indicador d’avaluació.

-

Els treballs en grup cal fer-los SEMPRE a l’aula, MAI a casa.

-

Els treballs que l’alumnat ha de fer a casa han de ser assequibles al seu nivell. No posem
treballs que sabem que faran els pares.
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