
 
 

 

 

 

 

Estimades famílies de Cicle Inicial; 
 

Aquest curs estem fent un pilotatge en els cursos de 1r i 2n de primària on, a part de fer                    

les avaluacions dels continguts de cada matèria, ens centrem a fer un seguiment a fons               
de les actituds i habilitats que es treballen a la primària. Aquesta proposta ens arriba               

d’Escola Pia, i és un procés que s’està fent a les 20 escoles paral·lelament. S’anirà               
estenent a la resta dels cicles a partir del curs vinent. 

 

Per tal que sapigueu més sobre el tema, us fem una breu explicació:  
 

Al llarg dels últims quatre mesos, s’ha escollit una actitud per cada una de les classes. Per                 
poder entendre-la i treballar-la, el primer que vam fer és definir-la entre tots i totes. Amb la                 

definició creada i el concepte consolidat, vam prosseguir a crear conjuntament cinc            

indicadors que ens ajudarien a poder saber si anàvem per bon camí i estàvem              
aconseguint arribar a desenvolupar correctament l’actitud que estem treballant. De març a            

finals de maig repetirem aquest procés amb una altra actitud o habilitat.  
 

Amb aquests indicadors, els i les alumnes s’han anat avaluant en diferents ocasions per              

poder veure en quin punt es trobaven individualment. D’aquesta avaluació, n'extraiem           
diferents conclusions i propostes per seguir millorant a l’hora d’assolir aquesta actitud que             

tan present tenim.  
 

És per aquest motiu, avui portaran a casa un informe on podreu veure tres parts:  

 
● Avaluació de l’alumne/a: on s’han avaluat a partir dels indicadors creats i han fet              

uns comentaris de reflexió.  
● Avaluació del mestre/a: on hi ha un petit comentari de com veiem a cada              

alumne/a. 

● Avaluació de les famílies: on trobareu tres frases en la que haureu de marcar              
l'opció que més s’ajusti a la realitat a casa i un espai perquè feu un comentari                

explicant allò que considereu rellevant amb relació a l’actitud treballada.  



 
 

Us agrairíem que miréssiu aquest informe amb els vostres fills i filles i ho comentéssiu i                
poséssiu especial interès en el comentari de les observacions per tal de poder fer un               

treball conjunt entre escola-família-alumne i un cop firmat, ho retornéssiu a l’escola.  
 

El trobareu grapat a l’agenda, avui mateix, així ens assegurem que arriba a casa. Insistim               

en la importància de fer-nos aquest retorn de l’informe per part vostra.  
 

 
Atentament, 

 

   Equip educatiu de Cicle Inicial 


