AVALUACIONS
Avaluació qualitativa
1r d’ESO

PRIMERA AVALUACIÓ

CANVI QUADRIMESTRAL

Abans del divendres 14 d’ octubre de 2016
- Omplir graelles de notes a 2n, 3r i 4t per tal
que els tutors individuals puguin avisar a les
famílies si les coses no van bé.
- Omplir plantilla/ butlletí als alumnes de 1r
amb notes i observacions.
- Es lliurarà /informarà la setmana del 24 al
28 d’octubre.
- Rebuda de matèries pendents d’altres
cursos a principis d’octubre. Planificar com
es farà la recuperació.
- El 9 de desembre finalitza el 1r trimestre.
- Les notes al PARCIAL 1s’entraran A
Esfer@ abans de les 22 h. del 11 de
desembre -diumenge.
- El 13 sessió d’avaluació.
- Lliurament de butlletins el 22 de desembre.
Aquest canvi es produirà el dilluns 30 de gener de
2017.
-

SEGONA AVALUACIÓ
-

TERCERA AVALUACIÓ

-

Al llarg del trimestre procedir a la
recuperació de suspeses del 1r trimestre
i/o de cursos anteriors,
Tancament de trimestre el 24 de març.
Diumenge 26 de març, a les 22 h., darrer
dia per entrar les notes a
Esfer@PARCIAL2.
Avaluacions el 28 de març.
Lliurament de butlletins el divendres 7 d’
abril.
Al llarg del trimestre procedir a la
recuperació de suspeses del 1r i 2n
trimestre i/o de cursos anteriors,
Entrada de notes del PARCIAL 3el dimecres
14 de juny a les 22 hores.
Entrega butlletins PARCIAL 3 dia 21 de juny.

Entrada de notes al ESFER@ de la FINAL
ORDINÀRIA el21de juny a les 22 h.
- Sessions d’avaluació el 22 i el 23 de juny.
Lliurament de butlletins als pares per part dels
tutors individuals: 27 i 28 de juny de 2017.
Reclamacions de notes finals fins el 29 de juny en
horari de 9 a 13 h.

Projecte de recerca a 4t.
Crèdits de síntesi

Al llarg del curs. A presentar totalment acabat el
21 d’abril com a data límit.
Es fixaran els dies segons cada curs.

PROVES INTERNES / EXTERNES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Dates previstes de proves d’avaluació. No es pot posar cap activitat en
aquestes dates
Proves d’ avaluació diagnòstica 2n Del 10 al 21 d’octubre de 2016
d’ ESO (alumnes de 3r d’ ESO).
(INTERNES DE CENTRE).
Proves d’ avaluació de final d’ etapa 14 (dimarts) i 15 (dimecres) de febrer
de 2017
a 4t d’ESO
(EXTERNES DEPT)

