
 

Benvolgudes famílies, 

Atès que aquest curs 2016-2017 el Departament d’Ensenyament ha establert un nou 

referent normatiu relatiu al procediment i als documents de l’avaluació1 a l’educació 

primària que comporta alguns canvis en l’informe d’avaluació de final de curs que heu 

de rebre, hem cregut oportú comentar-vos les novetats més importants que us 

trobareu per tal de facilitar-vos la comprensió del document. 

Aquests canvis en el sistema d’avaluació corresponen a l’adequació de la nova 

organització del currículum2 orientat a una intensificació de l’enfocament competencial 

dels aprenentatges que des de fa un temps ja s’està aplicant a les nostres aules. 

Formalment les diferents àrees passen a agrupar-se en àmbits: l’àmbit lingüístic, el 

matemàtic, el del coneixement del medi, l’artístic, el d’educació física i el d’educació en 

valors. Cadascun d’aquests sis àmbits té associades unes competències bàsiques 

pròpies, agrupades en dimensions. Per tant, les dimensions venen a ser el conjunt de 

competències pròpies de cada àmbit segons la seva afinitat i el seu caràcter 

complementari. 

És per això que veureu que el nou informe d’avaluació us concreta una valoració del 

resultat global de les àrees, detallant-ne cadascuna de les seves dimensions.  

Una altra novetat és que els resultats d’aquesta avaluació s’han d’expressar en els 

termes següents: Assoliment excel·lent (AE), Assoliment Notable (AN), Assoliment 

satisfactori (AS) o No-assoliment (NA). 

Finalment, en el cas dels cursos de 2n, 4t i 6è, que corresponen als finals de cicle 

inicial, mitjà i superior respectivament, també s’avalua el grau de les competències 

bàsiques en l’àmbit digital, d’aprendre a aprendre i d’autonomia, iniciativa personal i 

emprenedoria. 

Aquest document oficial va acompanyat de l’informe qualitatiu amb les valoracions i 

comentaris referits al resultat, el procés i l’evolució dels aprenentatges dels vostres fills 

i filles. 

Ben cordialment, 

Barcelona, 13 de juny de 2017 

LA DIRECCIÓ 
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 Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents 

i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària (DOGC núm. 7148 – 23.6.2016) 
2
 Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària 

(DOGC núm. 6900 – 26.6.2015) 


