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PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ
El procés d’avaluació consta de les fases següents:

AVALUACIÓ INICIAL
Aquesta avaluació es realitza a l’inici del curs per tal de:






Detectar el nivell inicial dels alumnes.
Analitzar les errades més freqüents.
Adequar la programació per pal·liar les errades i mancances detectades a nivell
global.
Detectar els alumnes que presenten més dificultats i aquells que tenen un grau
més alt d’assoliment dels objectius.
Detectar el grau de motivació dels alumnes.

Es porta a terme a través de:



Una prova escrita amb nota numèrica dels continguts fonamentals treballats el
curs anterior.
Preguntes orals.

AVALUACIÓ FORMATIVA
Durant cada trimestre avaluem el procés d’aprenentatge de l’alumne/a a través de:
1.

El treball personal de l’alumne/a durant el trimestre.

2.
Dues proves escrites com a mínim en les quals s’hagin d’aplicar els
continguts treballats durant el trimestre.
3.

Observació de l’actitud, interès, esforç i participació.

Els punts 1 i 3 es valoraran mitjançant les anotacions en el quadern del
professor. Es tindran en compte aspectes com la realització puntual de tasques
assignades; la participació activa en les activitats didàctiques; les respostes
adequades; i les actituds d’interès, aplicació, cooperació i respecte a l’opinió
dels altres.
En el punt 2, les proves es valoraran de 0 a 10. En el cas que un alumne copiï o
intenti copiar, el professor/a decidirà la mesura a prendre (baixar la nota, retirar
la prova. repetir el control,...).
Si un alumne no realitza una prova, podrà fer-la un altre dia, sempre que hagi
presentat un justificant.
L’avaluació final del trimestre serà la mitjana ponderada de les notes
obtingudes per l’alumne a la avaluació dels diferents continguts treballats al llarg
del trimestre, i de la seva actitud.
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AVALUACIÓ FINAL
La nota final es calcula fent la mitjana de les notes de les avaluacions anteriors.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Als alumnes que tenen alguna adaptació individualitzada per a l’avaluació
formativa se’ls valorarà el seu progrés individual respecte al seu punt de partida.
Tant els exercicis com les proves que realitzin es valoraran de 0 a 10.
Pel que fa a les avaluacions finals (tant de cada trimestre o de final de curs) la
qualificació que obtindran estarà referida als criteris d’avaluació del curs.
Els alumnes que tinguin un Pla Individualitzat, s’avaluaran segons els criteris que
constin a l’esmentat pla.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ


Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les
explicacions dels altres i les pròpies amb respecte.



Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, utilitzant
estratègies de cerca de dades i comunicar els resultats de la recerca
oralment i/o gràficament.



Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en
formen part, distingint els elements humanitzats i els naturals. Valorar la
importància de respectar i protegir el medi.



Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica,
especialment aplicats a l’escola i la necessitat de respectar les normes
bàsiques com a ciutadans i ciutadanes.



Reconèixer, identificar i posar exemples de les responsabilitats i de les
tasques que desenvolupen les persones a l’entorn, superant els estereotips
sexistes.



Valorar el paper de les famílies i descriure alguns aspectes de la vida
personal i familiar. Ordenar temporalment alguns fets rellevants. Descriure
altres fets quotidians i elements patrimonials aplicant nocions temporals
bàsiques.



Utilitzar croquis, així com referents d’orientació espacial per situar-se en
l’entorn, localitzar determinats elements i desplaçar-se.
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