R/N: Y0373/Y332

Informe de la 1 avaluació parcial

Curs 2018/2019

Dades del centre
Codi del centre

Nom del centre

Municipi

Data de la sessió d'avaluació

Codi i nom

Nivell

Grup

ESO LOEM Educació secundària obligatòria

Segon

2n

Dades de l'ensenyament

Dades de l'alumne/a
Nom i cognoms

Identificador de l'alumne/a

Tipus i número de document

Resultats de l'avaluació

Grau d'assoliment
de les competències

Àmbit lingüístic
Llengua Catalana i Literatura 2n

NA-No assoliment

Dimensions comprensió lectora i expressió escrita (C1, 2 i 4)
Cal que treballis de manera constant i que presentis les tasques amb puntualitat. Els teus escrits presenten
moltes incorreccions (ortogràfiques, manca de puntuació, etc.). T'ajudarà a millorar fer els exercicis proposats
al proper trimestre per reforçar la memòria visual i també llegir més del que fas habitualment.

Llengua Castellana i Literatura 2n

AS-Assoliment satisfactori

Dimensions comprensió lectora i expressió escrita (C1, 2 i 4)
Els teus textos contenen un cert grau de raonament i una organització força coherent i lògica. Has de millorar
en ortografia, lèxic i morfosintaxi, per fer-ho et recomanem llegir alguna novel·la i repassar textos ja corregits.

1a Llengua Estrangera: Anglès 2n

AN-Assoliment notable

Dimensió de comunicació oral i expressió escrita (C 2, 7 i 8)
Produeixes textos escrits i orals que tenen un grau considerable de raonament, amb bona coherència entre els
elements i pocs errors ortogràfics que faciliten la comunicació.

Àmbit matemàtic
Matemàtiques 2n

NA-No assoliment

Dimensions Resolució de problemes i raonament i prova (C 1, 2 i 5)
Davant les dificultats per analitzar i resoldre problemes, cal que utilitzis els problemes validats a classe com a
model i referència. Davant d'un nou problema busca similituds i diferències amb els models per inspirar-te i
establir un nou pla que puguis desenvolupar fins al final. Si et cal, demana ajuda al professor o als companys.
També et serà útil que mantinguis les feines al dia i ordenades.

Àmbit cientificotecnològic
Ciències de la Naturalesa: Física i Química 2n

AS-Assoliment satisfactori

Dimensió Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana (C 1 i 6)
Identifiques generalment els fenòmens naturals que hem treballat a classe aquest trimestre, però has de
millorar per superar les dificultats per explicar-los de forma coherent. Coneixes bé els materials de laboratori i
treballes correctament en grup i sols preguntar dubtes.

Tecnologia 2n

AS-Assoliment satisfactori

Dimensió Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana (C 7 i 8)
Demostres tenir clars alguns conceptes a l'hora de construir maquetes de centrals elèctriques, identificant les
seves parts més fonamentals dins de l'estructura. També hauries de millorar la teva participació quan treballes
en grup atès que la teva actitud general a classe davant les tasques és positiva.

Àmbit social
Ciències Socials: Geografia i Història 2n

AN-Assoliment notable

Dimensió Història (C 1 i 2)
Analitzes i comprens bé els aspectes rellevants dels períodes històrics treballats i mostres habilitats en la
cerca, selecció i anàlisi d'informacions diverses i molt sovint participes i preguntes els dubtes que tens

Àmbit artístic
Música 2n

AN-Assoliment notable

Dimensió percepció i escolta i dimensió societat i cultura (C2 i 8)
Mostres iniciativa en l'hàbit de captar i prendre consciència de la música que escoltes, ets capaç d'analitzar-la i
deduir-ne patrons i ho expresses amb coherència i fent ús de la terminologia específica.

Àmbit educació física
Educació Física 2n

AE-Assoliment excel·lent

Dimensió Esport i Expressió i comunicació corporal (C 3 i 7)
Demostres facilitats per entendre les tècniques i les estratègies de joc dels esports que hem practicat. La teva
actitud de col·laboració amb els companys és força bona i et mostres extravertit i creatiu a l'hora d'expressar-te
amb el cos

Àmbit cultural i valors
Cultura i Valors Ètics 2n

AE-Assoliment excel·lent

Dimensió Personal (C3 i 4)
Mostres una actitud de superació personal i capacitat de reflexió autocrítica davant de les idees pròpies i les
dels companys a l'hora de fer públiques les valoracions dels temes tractats

Àmbit digital
Competències de l'àmbit digital 2n

AS-Assoliment satisfactori

Dimensió Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d'aprenentatge (C 4)
Identifiques les fonts d'informació fiables en cerques bàsiques amb ajut. Caldria que perdessis la por a treballar
de forma més autònoma.

Àmbit personal i social
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Identificador de l'alumne/a

Nom i cognoms de l'alumne/a

Competències de l'àmbit personal i social 2n

AE-Assoliment excel·lent

Dimensió participació (C 4)
Participes de forma positiva en les decisions que es prenen a classe. Defenses el teu posicionament propi
respectant el dels altres.

Matèries optatives
Optativa de Centre 2n

AE-Assoliment excel·lent

No hi ha cap comentari

Projecte 2

AE-Assoliment excel·lent

Dimensió participació (C 4)
Participes de forma positiva en les decisions que es prenen a classe. Defenses el teu posicionament propi respectant el dels altres.

Comentaris generals1

Signatura del/de la tutor/a

Nom i cognoms:

A424-V01-17

1. Si ho desitgeu, podeu fer els vostres comentaris.
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