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INFORME de QUALIFICACIONS de l’ESO, curs 2020-2021
Benvolgut alumnat i famílies,

L’actual model d’avaluació de l’educació secundària s’adequa al currículum per competències.
Això suposa una continuïtat amb l’avaluació de primària i dona coherència al caràcter
competencial del currículum durant l’ensenyament obligatori.
Recordar-vos que els principals trets d’aquest model d’avaluació són:
✓

L’avaluació és contínua, atès que té per objecte constatar els avenços dels alumnes.

✓

S’utilitzen qualificacions qualitatives enlloc de quantitatives per valorar els aprenentatges dels
alumnes. Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d’assoliment
de les competències s’empren doncs les qualificacions qualitatives següents: No Assoliment
(NA), Assoliment Satisfactori (AS), Assoliment Notable (AN) i Assoliment Excel·lent (AE).

✓

L’avaluació dels àmbits transversals, les competències d’aquests àmbits es treballen des de
diverses matèries i són avaluats conjuntament per professorat de l’equip docent. Es tracta
de les competències de l’àmbit digital i de l’àmbit personal i social, relacionades amb
aspectes del creixement i aprenentatge de l’alumne/a.

Per a l’alumnat que té matèries amb avaluació negativa (NA), feu esment a les orientacions i
indicacions exactes que apareguin en el corresponent butlletí de notes (en l’apartat reservat als
comentaris de les matèries) adreçades a millorar els nivells competencials no assolits per àmbit
i dimensió i tingueu present que per recuperar la matèria serà necessari el treball continuat al
llarg de tot el segon trimestre:

“Al llarg del segon trimestre, haurem de realitzar diferents activitats d’E/A adreçades a millorar els
teus nivells competencials de la matèria, la qualificació d’aquestes activitats d’E/A competencials
(activitats, proves escrites o orals, treballs, exposicions, ...) serà l'instrument per dur a terme
l'avaluació contínua del grau competencial assolit per tu (amb nivell satisfactori, notable o
excel·lent).”

Finalment, a la pàgina web del centre podeu trobar la següent informació:
✓

Normativa, currículum i criteris de centre a www.insvilamajor / Informació famílies/
Criteris d’avaluació i de qualificació de centre.

Cordialment, Equips docents de l’ESO

iesvilamajor@xtec.cat / insvilamajor.cat / @INS_Vilamajor
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