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Per tal de facilitar l'administració i puntuació de les proves de
l'AA, l'equip LIC MVO ha fet una proposta de digitalització del
quadern de resposta de l'alumnat  de la prova de llengua i de
la recollida de dades, mitjançant un formulari i un excel. Cal
disposar d'un ordinador per a cada alumne.  Si hi esteu
interessats, vegeu-ne les instruccions:
 

Dades personals de l'alumne 
Enquesta d'integració 
Prova de llengua 

Enquesta per al tutor d'A.A.
Enquesta per al tutor de l'A.O.

Els instruments d'avaluació dels quals s'han d'enviar les
dades al Departament a través del formulari en línia són els
següents: 

També hi ha disponibles aquestes enquestes per als
docents:

És necessari llegir atentament les orientacions i les
instruccions d'aplicació dels instruments d'avaluació per
conèixer-ne els objectius, els destinataris i la correcta
aplicació.

              Orientacions primària   i  Orientacions secundària

Consulteu el document Orientacions sobre les proves
d'avaluació de l'AA.

Condicions d'aplicació: en el cas que les proves
s'apliquin per més d'un docent, s'ha de vetllar per
consensuar els criteris d'aplicació. 
Terminis: les proves s'han d'aplicar a partir del mes de
maig.
Destinataris: les proves s'han d'administrar als grups
d'alumnes que s'indiquen en l'apartat Destinataris.

L'avaluació de les A.A. inclou una prova de llengua i una
enquesta d'integració.
Permet obtenir dades objectives (quantitatives) per a
complementar la informació qualitativa recollida durant
el curs. Aquestes dades s'hauran d'interpretar segons
cada alumne.
Els resultats permeten revisar aspectes de millorar i
formular objectius metodològics sobre l'atenció a
l'alumnat nouvingut al centre.

Primària  
Secundària

La recollida de dades de les proves es farà mitjançant un
formulari en línia. Trobareu la informació per accedir-hi a la
pàgina Accés a la recollida de dades informatitzada. 

 

L'accés a l'aplicació per als centres públics estarà obert en
aquest enllaç a partir de l'1 de juny.
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