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AVALUACIÓ: CRITERIS GENERALS DE L’INSTITUT
1. Avaluació contínua. Això vol dir que es valoraran totes les avaluacions en conjunt i
el progrés de l’alumnat fins al darrer moment que li acceptem treballs o exàmens. De
cap manera un alumne/a pot quedar suspès de tot el curs després de la 2a avaluació.
Avaluar no es pot reduir a qualificar.
2. Hi haurà un període obligatori de recuperació després de cada avaluació. La
recuperació podrà consistir en un examen (que es farà a la tarda) o en altres activitats.
Es fixarà la data límit per lliurar els resultats de la recuperació.
La recuperació ha de ser també contínua des del primer resultat insuficient de
l’alumne/a. Cal establir el motiu pel qual ha suspès i donar-li les eines necessàries per
ajudar-lo a superar la matèria amb la complicitat de la família i atenent les seves
capacitats i circumstàncies. Aquesta tasca correspon a cada professor, però si un
alumne/a treu uns resultats molt negatius (+ de tres matèries), serà l’equip docent,
ajudat pel tutor i el representant d’Orientació, els que buscaran les causes del fracàs i
les vies per superar-lo.
Hi ha d’haver una avaluació de recuperació del curs anterior (que no cal que sigui un
examen) i, a més, si l’alumne/a aprova la matèria del curs actual, recuperarà la de
cursos anteriors.
En cap cas recuperar vol dir fixar només la data d’un nou examen, sinó que hi ha
d’haver un treball a fer d’acompanyament per ajudar a l’alumne/a assolir la matèria
suspesa.
3. Els criteris de cada matèria han d’especificar el percentatge de cada aspecte
subjecte d’avaluació, que han de ser diversificats (exàmens, treballs, ortografia,
actitud,...), i han de ser orientats a superar les competències bàsiques establertes pel
Departament d’Ensenyament (Decret 143/2007, de 26 de juny). També s’informarà del
procediment seguit per calcular les notes. S’ha d’evitar un excés de regulacions que
puguin ser difícils d’entendre, contradictòries i ambigües.
4. Les adaptacions de les matèries són obligatòries sempre que l’alumne/a ho necessiti
i poden tenir diversos graus: des de correccions, deures o exàmens adaptats fins al
grup de NEE. Les adaptacions de la programació ordinària s’han de fer sempre que el
professor/a de la matèria detecti que el progrés de l’alumne/a no és l’adient. En alguns
casos l’alumne/a requerirà, a més, les mesures d’atenció a la diversitat previstes pel
centre o suport escolar personalitzat i, si tot això no és suficient, s’haurà d’elaborar un
pla individualitzat, que elaborarà l’equip docent, coordinat pel tutor i els professionals
d’Orientació (la normativa també estableix els casos en els quals el PI és obligatori, que
no exclou altres mesures). El professorat que faci qualsevol mena d’adaptació ho
comunicarà a l’equip docent.

5. Les famílies estaran sempre informades de les tasques, procediments de
recuperació i exàmens que hagin de fer els seus fills. En una avaluació continua els
mals resultats trimestrals no poden ser una sorpresa ni per a l’alumne/a, ni per a la
família. Els alumnes estan aprenent a ser autònoms, responsables i organitzats, per
tant, d’entrada no hem de confiar que ho siguin.
6. Reclamacions
Al llarg del curs:
Els aclariments o reclamacions sobre qualificacions i, també, sobre resultats
“trimestrals” s’han de resoldre entre el professor/a de la matèria i l’alumne/a.
Si no es resolen, es reclamarà al tutor, que farà arribar la reclamació al
departament o seminari que s’escaigui. La resolució final dependrà del
professor/a de la matèria i es farà constar en el llibre d’actes del Departament i
es comunicarà a l’equip docent, a Coordinació pedagògica i a la família.
Al final del curs:
L’endemà del lliurament de notes, al juny i al setembre, el professorat
restarà a la disposició dels alumnes i les famílies per atendre i resoldre les
possibles reclamacions.
Si no s’arriba a un acord es podrà presentar reclamació escrita al Director, el
mateix dia o l’endemà. Les reclamacions contra les decisions relatives a la
promoció de curs o l'acreditació final d'etapa, també es podran adreçar
directament al director, en el mateix termini.
Un cop lliurada la reclamació al director, se seguirà la tramitació
establerta per aquests casos en el document d’instruccions d’inici de curs
vigent.

