
CEIP SES QUARTERADES
Circular 6 Informació del seguiment del procés d’avaluació

per les famílies. 17/11/ 2022

Benvolgudes famílies,

Tal com vam explicar a les reunions d’inici de curs, un canvi important que introdueix la
nova llei educativa ( LOMLOE) és que no hi ha el típic butlletí de notes a final de cada
trimestre. En canvi, de forma continuada durant tot el curs, les famílies podreu tenir
informació del progrés dels vostres fills i filles als diferents criteris d’avaluació de les
àrees amb una qualificació de: GENS, POC, SUFICIENTMENT, MAJORITÀRIAMENT o
COMPLETAMENT segons a quin punt es troba l’alumne/a i que pot anar variant al llarg
del curs. A partir del curs vinent serà així per tothom, però enguany hi ha diferències
segons els cursos als quals entra la llei en vigor ( infantil i senars) i els que no:

A)✅ A 2n, 4t i 6è Les famílies segueixen tenint tres butlletins de notes
disponibles al GESTIB: ( Com sempre).

Butlletins 1r trimestre Visibles al GESTIB a partir de dia 22 de desembre.

Butlletins 2n trimestre Visibles al GESTIB  a partir de dia 5 d’abril.

Butlletins 3r trimestre Entregats en ma a les famílies dia 27 de juny

B)✅ A Ed. Infantil , 1r, 3r i 5è ( cursos als que entra ja en vigor la LOMLOE):

Ja està disponible al GESTIB de famílies l’opció per veure la informació sobre la valoració
dels criteris d’avaluació . A més a més, també es podrà descarregar el resum i l'informe
complet en pdf.  L'opció de menú al GESTIB és : *Qualificacions/Informe de criteris



Trimestralment cada tutor/a ha de verificar que les famílies hagin accedit a la informació
del portal del GestIB: QUALIFICACIONS_INFORME DE CRITERIS, ja que les famílies
estau obligades a consultar el progrés acadèmic del vostre fill/a almenys tres vegades
durant el curs. El director del centre també vetllarà per a que això es pugui complir i les
famílies estiguin assabentades en tot moment del rendiment i progrés dels seus fills/es.

En cas de què alguna família tengui especials dificultats per accedir a la informació
digital ho ha de comunicar al tutor/a o al director del centre i se li farà arribar la
informació per altres vies.

C)✅ A TOTS ELS CURSOS A NIVELL INTERN DE CENTRE: INFORMES INTERNS
QUALITATIUS

El nostre centre ha decidit afegir a aquest informe que genera el GESTIB un
Informe qualitatiu intern com ja feim a Infantil i a mode de prova el curs anterior a 3r
cicle. En aquests informes complementaris a l’avaluació oficial al GESTIB, tot l’equip
docent farà una valoració de cada àrea i del treball cooperatiu i gestió emocional , a
més de l’autoavaluació del propi alumnat i de les valoracions de les famílies a alguns
cicles. Els especialistes faran un petit resum d’allò que s’ha treballat aquell
quadrimestre i afegiran un comentari sobre l’alumne.

Els moments d’entrega d’informes qualitatius propis per a tots els cursos seran:
Darrera setmana de gener (30 de gener) i amb l’entrega de notes pel juny.

Els tutors/es us aniran guiant en aquest nou procés de seguiment de l’avaluació dels

vostres infants durant les entrevistes i resoldran tots els dubtes que vagin sorgint.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb direcció cada dia de 9 a 10h al centre o per telèfon.

971 67 02 75.   O en qualsevol moment per mail © sesquarterades@gmail.com
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