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Flux de documents Avaluació 2020 

Seu 

Comissió

Correcció 

automàtica 

Web Service 

Digitalització 

EMPRESA
EXTERNA

Servei

Territorial

Correcció 

manual 

Plataforma Web  
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Corrector/a 

Aplicació proves 
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Assignació de correctors: Compromís 

Àmbit geogràfic Unitat de 

correcció 

Corrector/a 

Servei Territorial 

75% Grup – Classe 

25% Alumne – prova 

Centre on  

ha aplicat 

Centre al  

que pertany 



4 

Assignació de correctors: Procediment 

Comissió 

Centre- Director 

 Proposa aplicadors. 

 Informa quin d’ells tenen disponibilitat 

de correcció. 

 Selecciona llista de correctors. 

 Els classifica per interès i adequació. 

CSASE 

 Assigna proves a correctors. 

 Informa de l’assignació a cada territori. 
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Assignació de correctors: Centre-Direcció 

 Proposar aplicadors. 

 Especificar disponibilitat per a la 

correcció. 
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Assignació de correctors: Comissió 

 Elaborar llista de correctors en base a 

disponibilitat i idoneïtat. 

 Classificar-los en funció de: 

 

 

 

 Nivells 

 
 Nivell 1. Correctors molt interessats en fer aquesta tasca. 

 Nivell 2. Correctors que accepten l’encàrrec però no 

tenen especial interès. 

 Nivell 3. No interessats. Només accepten l’encàrrec si no 

hi ha altres alternatives. 

 La disponibilitat i motivació manifestada pel corrector. 

 El criteri del president de la comissió en funció de la 

seva experiència amb el corrector. 

 Altres criteris de prioritat que es consideri importants. 
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Assignació de correctors: Corrector referent 

 Un corrector referent d’anglès i de la resta 

de competències per cada servei territorial. 

 Inicialment farà la mateixa tasca que els 

altres correctors. 

 En el futur algun d’aquests correctors se’ls 

hi pot assignar algunes tasques especials: 

 Control de qualitat. 

 Col·laboració més estreta amb el CSASE 
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Assignació de correctors: CSASE 

Àmbit geogràfic 

Unitat de 

correcció 

Servei Territorial 

75% Grup – Classe 

25% Alumne – prova 

Correctors 
• Nivell 1 

• Nivell 2 

• Nivell 3 

COMISSIONS 

CSASE 
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Correctors: Avantatges 

 Els correctors només han de desplaçar-se per a 

la formació, no cal recollir o retornar els fulls de 

resposta. 

 

 Passat el període de digitalització tindran accés 

a la plataforma web de correcció. 

 

 La plataforma web pretén facilitar la tasca de 

correcció i incrementar la productivitat. 
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Plataforma Web de correcció 

 Aplicació multiplataforma: ordinador-tablet-

smartphone. 

 Agrupació dels ítems per corregir tots els d’un 

mateix tipus alhora. 

 Enviament directe de la qualificació. No s’han 

d’omplir graelles. 

 Ajudes en la correcció de textos. Marques i 

recomptes de marques automàtics. 

 Avaluació automàtica de les marques 

d’ortografia 

 Indicació dels criteris de correcció a cada ítem. 
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Plataforma Web de correcció (II) 
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Plataforma Web de correcció (III) 

 Disponible accés per demostració i comprovar 

les seves prestacions i productivitat. 

 Totalment funcional però no guarda informació. 

 Els exemples corresponen a proves de quart 

d’ESO però la funcionalitat és la mateixa. 

 https://www2.complet.es/engine/P170062JRVY    

– usuari: dCAS pass: dCAS 

– usuari: dCAT pass: dCAT 

– usuari: dANG pass: dANG  

– usuari: dMAT pass: dMAT 

– usuari: dCIE pass: dCIE 

https://www2.complet.es/engine/P170062JRVY
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Aplicadors: Procediment 

www.consaval.cat/aplicadorsA6P 

http://www.consaval.cat/aplicadorsA6P
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Correctors: Procediment 

www.consaval.cat/correctorsA6P 

http://www.consaval.cat/correctorsA6P
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Gestió de les reclamacions 

Corrector/a Centre 

Comissió 

centre 

Comissió 

corrector/a 

15-23 juny 

Instància  

reclamació 

R
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a
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29 juny- 3 juliol 

Esmenes 

 

Informa 

 
a la comissió 

del corrector 

Plataforma 

de correcció 

15-23 juny 

visualització 

 

Comprova 

- Mancances 

- No s’ajusta als 

criteris de correcció 

 

Accepta 

 
abans 23 juny 

CSASE 
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Integració d’aplicacions  

 Les comissions podran elaborar la llista de 

correctors classificats des de la mateixa 

aplicació A6P. 

 

 El correctors tindran accés i identificació única 

a través de l’aplicació A6P on trobaran un enllaç 

autoritzat per accedir a la plataforma de 

correcció. 

 

 La plataforma de correcció enviarà de forma 

directa i segura les puntuacions dels correctors 

a l’aplicació A6P. 
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Fases de l’aplicació informàtica 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

- Creació grups 

- Assignació alumnat 

- Alumnat especial 

- Proposta aplicadors 

- Dies festius 

Comissió Corrector

- Validació grups 

- Supervisió exempts 

Designació aplicadors. 

Llista correctors 

- Extracció llistes 

- APLICACIÓ 

- Incidències 

Correcció plataforma 

Web 

Fase 5
Obtenció 

d’informes 

Centre

Resolució Incidències 

Resolució Incidències 

Informes 

Introducció 

de dades 

Aplicadors 

Aplicació i 

Incidències 

Correcció 

Informes 
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Fase 1: Introducció de dades 

CORRECCIÓ

INTERNA
Suport 

específic 

Codi

contingent

CORRECCIÓ

EXTERNA

Fora de 

termini 

Creació de 

grups/aula

Per cada competència

Assignació

alumnat

Alumnat

especial

EXEMPTS

NO FAN LA 

PROVA

(exclosos)

ABSENTS

Proposta 

aplicadors
Festius

FASE 3 

BBDD Departament 

  Proposta de 1 a 5 aplicadors 

- 1 capacitat per corregir anglès 

Dies festius entre el  

24 març al 22 d’abril 

- NEE   - Incorporació tardana 

- Malaltia 

- Altres situacions administratives  

    o jurídiques 

RALC 

FASE 1 
Incidències 

RALC 
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Tipologia de l’alumnat 

H. Incorporació tardana 

I. Situació socioeconòmica desfavorida 

Desavantatge educatiu 

J. Alumnat amb altes capacitats  

K. Alumnat amb trastorns d’aprenentatge 

Altres situacions 

Malaltia prolongada 

N
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u
e
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 d
e

 S
u
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d
u

c
a
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NESE EXEMPCIÓ 

Situacions singulars (pendent certif. NEE) 

RALC 

C
E

N
T

R
E

 
Discapacitats: A. Intel·lectual, B. 

Auditiva, C. Visual i D. Motriu 

E. Trastorns autistes 

F. Trastorns greus de conducta  

G. Retards sense etiologia clara 

Necessitats Educatives Especials 

NEE 

Trastorns que 

condicionen 

l’aprenentatge 
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Línia de temps: Fase 1 i 2 
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Línia de temps: Fase 3 i 4 



22 

Resum avantatges 

 Estalvi etiquetes. Etiquetes nominals. Facilita tasca 

aplicadors. 

 Simplificació logística. Eliminació de pèrdues i 

traspaperaments. No cal desplaçaments de correctors. 

 Comissions alliberades de la tasca d’assignació de proves 

Flexibilitat assignació correctors a nivell SSTT. 

 Homogeneïtzació de la correcció i control de qualitat. 

 Evita discrepàncies entre proves assignades i corregides 

 Plataforma web correcció. Comoditat i increment de la 

productivitat: Marcatge intuïtiu. Recompte automàtic. 

Correcció per ítems. Estalvi introducció graelles.  
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Accions de difusió 

 Videoconferència inspectors referents dels SSTT. 

 Comunicat a tots els correctors d’altres edicions informant 

de novetats i avantatges: Reconeixement, gestió en línia de 

minutes i nova plataforma de correcció. 

 Comunicat a totes les comissions informant de les novetats, 

calendari, terminis, etc. 

 Presentació en línia de la tasca dels aplicadors i correctors. 

 www.consaval.cat/aplicadorsA6P 

 www.consaval.cat/correctorsA6P 

 Preparació de manuals tècnics i d’ús de l’aplicació. 

 Accés com a convidat sense registre a l’aplicació web de 

correcció per comprovar les seves prestacions. 

 https://www2.complet.es/engine/P170062JRVY 

 

http://www.consaval.cat/aplicadorsA6P
http://www.consaval.cat/correctorsA6P
https://www2.complet.es/engine/P170062JRVY
https://www2.complet.es/engine/P170062JRVY
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http://docs.consaval.cat 



25 

Dubtes i qüestions 
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