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INFORME D’AVALUACIÓ - Primer trimestre
En aquest gràfic hi ha reflectits els nivells d’assoliment de les competències que hem
observat durant els tres mesos del trimestre dels diferents àmbits. Al tractar-se d’una
avaluació contínua, el nivell d’assoliment que determinem com a qualificació global del
trimestre és el que correspon al mes de novembre.
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Nom i cognoms:

Resultats de l’avaluació

Grau d’assoliment de les competències

Àmbit lingüístic
Llengua catalana
Llengua castellana

A
 ssoliment satisfactori
 Assoliment satisfactori

English

Assoliment notable

Consell orientador de l’àmbit lingüístic

En les àrees de català i castellà has mantingut una actitud irregular de forma que els
resultats no han estat els esperats. Has tingut dificultats per expressar-te de forma
escrita amb la correcció ortogràfica necessària, no cal que repassis les normes
ortogràfiques, cal que et fixis i paris atenció quan escrius, vols fer-ho gastant el mínim
temps i has de pensar que val més la qualitat que la quantitat. El teu punt fort és
l’expressió oral, sobretot en anglès. Cal parar atenció doncs a l’expressió escrita
(sobretot l’ortografia).

Àmbit científico-tecnològic
Ciències de la naturalesa

T
 ecnologia

A
 ssoliment notable

Assoliment notable

Consell orientador de l’àmbit científico-tecnològic
El fet que t’agradi les ciències i la tecnologia fa que posis un gran esforç per
progressar i has aconseguit tots els objectius que ens hem plantejat aquest trimestre.
A més, ets un gran suport pels companys de classe en aquestes àrees. Per millorar
aquesta qualificació, convindrà que paris més atenció a la qualitat ortogràfica dels
treballs que presentes.
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Àmbit matemàtic

Assoliment excel·lent


Consell orientador de l’àmbit matemàtic
Només et podem dir que continuïs així. El teu nivell de raonament lògic i capacitat de
resolució de problemes són molt bons. I, a més, ajudes molt als companys de classe a
entendre problemes per tal que els puguin resoldre. El proper trimestre treballarem amb el full
de càlcul, caldrà que estiguis atent i t’hi esforcis, perquè sabem que l’àmbit digital no és el teu
fort.

Àmbit de cultura i valors

Assoliment excel·lent


Consell orientador de l’àmbit de cultura i valors
Ets un alumne amb una ment oberta i curiosa pel món que t’envolta. Això fa que durant els
debats, assemblees, i activitats de participació et mostris molt actiu i col·laborador. Segueix
així.

Resultats de l’avaluació
Àmbit digital

Grau d’assoliment de les competències
No assolit


Consell orientador de l’àmbit digital
No tens un domini suficient de les eines digitals que necessites per aprendre. Et costa
acostumar-te a utilitzar el processador de textos i no l’aprofites com caldria, tens
problemes amb els documents compartits i les presentacions digitals són molt pobres
quan les fas. T’aniria bé deixar-te ajudar per companys més experts a l’hora de fer les
tasques. En les cerques d’informació a la xarxa has de contrastar com a mínim tres
fonts i no quedar-te sempre amb la primera que et surt al navegador

Resultats de l’avaluació
Àmbit personal i social

Grau d’assoliment de les competències
Assoliment notable


Consell orientador de l’àmbit personal i social
Ets un element molt positiu en el grup perquè ajudes a que hi hagi bon ambient de
treball a classe. Ajudes molt els companys i companyes. Només cal que intentis

treballar en equip de forma més equilibrada, sempre acabes fent la feina tu. Has de
poder confiar en que els altres també poden fer bé les feines i que et valorarem
positivament tot i que el treball no surti com a tu t’agradi però sigui el fruit de la feina
de totes i tots.

Comentaris generals de l’alumne/a:
(Aquest comentari el fa l’alumne de forma
autoavaluativa.)

Durant aquest trimestre he anat molt bé en aquelles coses que m’agraden i les que hi tinc
facilitat. Ara caldrà que em fixi més en l’ortografia quan escric (vaig massa ràpid i m’hi fixo).
També tinc un problema amb l’ús de les eines informàtiques, m’agrada més treballar amb
llapis i paper i utilitzar llibres per buscar informació enlloc de l’ordinador. Però aquest
trimestre faré un esforç per acostumar-me una mica més a les eines digitals. També he de
treballar millor en equip, que en el meu cas significa treballar menys individualment i ajudar
els companys i companyes a fer millor la seva part de la feina grupal, compartir maneres de
fer, fer les coses junts…
Estic content de com m’ha anat et trimestre, he après molt i m’ho he passat molt bé.
Signat tutor/a:

Signat pare, mare o tutor/a legal:
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