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Aquest document és propietat del Col·legi Sant Francesc de Palma, qui es reserva el dret de
sol·licitar la seva devolució quan així s'estimi oportú. No es permet fer còpia parcial o total del
mateix, així com mostrar-ho a empreses o particulars sense l'expressa autorització per escrit de
la Direcció del centre.

Segons consta a l’acta de l’equip directiu del dia 1 de desembre de 2008 i a proposta
de la comissió creada a l’afecte, s’aproven les següents mesures per dur a terme l’avaluació a
l’etapa educativa del batxillerat. A les conclusions de la memòria del curs 2009-2010 es va
proposar l’aplicació d’aquestes mesures per a ESO a partir del curs vinent. Aquestes mesures
entraran en vigor a partir de setembre de 2009 i podran veure’s ampliades i o modificades
periòdicament, segons dicti el Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats de la
P.G.A. del nostre centre.
1. El professor ha de tenir un mínim de tres notes en cada trimestre per a poder
qualificar les tres avaluacions del curs.
2. De cada matèria els professors han d’indicar i proporcionar als seus alumnes una
quantitat suficient d’activitats d’exercitació per tal que els alumnes puguin consolidar
les habilitats objecte de treball en cada una de les unitats i/o temes de cada una de les
avaluacions.
3. Els professors informaran als alumnes a principi de curs dels criteris i activitats
d’avaluació i recuperació de les seves matèries. El que comuniquin als alumnes sera
reflexe del que consti a la programació de la seva matèria.
4. Els professors del curs han de dur a terme, al llarg dels 30 dies següents al lliurament
dels butlletins d’avaluació trimestrals, proves de recuperació als alumnes que tenguin
la seva matèria suspesa. Els resultats d’aquests exàmens els hi seran comunicats en les
mateixes condicions que s’estableixen pels exàmens ordinaris especificades més
endavant. Als avanços de notes intertrimestrals hi figurarà un apartat destinat a la
qualificació obtinguda a les proves de recuperació.
Totes les assignatures, incloses aquelles que tenen com a criteri que una avaluació
recupera l’anterior, al mes de juny arbitraran les condicions necessàries per que un
alumne pugui recuperar les avaluacion que pugui tenir pendents. Aquestes mesures de
recuperació s’aplicaran només als alumnes que tenen alguna avaluació suspesa.
Tot i que no es planteja fer un calendari de recuperacions, els tutors de cada curs
controlaran que no hi hagi una excessiva acumulació d’examens de recuperació en
determinats dies.

5. Es recomana als professors programar i dur a terme activitats d’autoavaluació amb els
grups-classe en relació a: la pròpia acció docent, la programació de la matèria i
qualsevol altre aspecte que pugui resultar significatiu pel seguiment acadèmic. L’ús
dels resultats ha de servir per valorar i ajustar la pràctica docent o identificar
necessitats de suport als alumnes. A tal efecte el departament d’orientació facilitarà a
aquells que ho sol·licitin, model d’activitats concretes. Sembla especialment apropiat,
poder dur a terme algun tipus d’aquesta activitat un cop finalitzada la primera
avaluació i al final de curs. No existirà obligació de comunicar els resultats de dites
activitats a estament algun, encara que s’ofereix el suport del D.O. per aquells que
vulguin estudiar-los, comparar-los o extreure’ns conclusions.
6. Els alumnes han de saber el resultats dels seus exàmens en els quinze dies següents a
la realització de la prova.

7. Als avanços de qualificacions ha de constar almanco una nota de cada una de les
matèries.
8. Al nivell d’ESO, en el cas que el professor d’una determinada matèria consideri la
necessitat de fer una activitat d’avaluació de continguts globals, aquesta només podrà
servir per millorar la qualificació de l’alumne/a
9.

Aquestes mesures són d’obligat compliment per l’equip educatiu amb l’excepció de
les que en la seva redacció consta com a orientació, recomanació i/o suggeriment. Així
mateix, seran de referència per a possibles reclamacions dels alumnes i/o famílies,
seguint a tal efecte les directrius que la llei i normativa estableix.

10. L’equip directiu donarà suport i facilitarà els mitjans i condicions necessàries per què
es puguin complir tots el punts anteriors i valorarà les noves propostes i iniciatives que
es vagin plantejant.
11. L’Equip directiu, després de cada avaluació farà una anàlisi dels resultats obtinguts pels
alumnes, i proposarà les mesures adients per millorar aquells que mostrin pitjor
rendiment.
Observacions:
Els departaments vetllaran pel compliment de les normes dictades.
La comissió recomana la revisió i vitalització del “pla per a l’avaluació, seguiment i
valoració del resultats acadèmics” que dicta les instruccions de la Conselleria d’educació pel
present curs i que desenvolupa la PGA del centre, com una mesura complementària i útil per a
la millora de les condicions en que es du a terme l’acció docent
l’Equip educatiu pot informar-se i consultar el que es relaciona amb els drets i deures dels
alumnes a:
 RD 732/1995 (BOE 2 de juny)
 Ordre 28 d’agost de 1995 (BOE 20 setembre)
 Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres privats concertats
d’educació infantil, primària i secundària.

