AVALUACIÓ FINAL AMB CARÀCTER DIAGNÒSTIC – CURS 2018-2019

INFORME DE SUPERVISIÓ
INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ
En aplicació de la instrucció huitena de les Instruccions de 13 de febrer de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i
Investigació, per les quals es regulen les avaluacions finals amb caràcter diagnòstic, el qüestionari de context i els hàbits
de lectura en sisé d’Educació Primària per al curs 2018-2019 i de la instrucció huitena de les Instruccions de 7 de març
de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per les quals es regulen les avaluacions finals amb caràcter
diagnòstic, el qüestionari de context i els hàbits de lectura en quart d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 20182019, es proposa aquest model d’informe sobre aspectes a valorar en l’aplicació de les proves d’avaluació final.

Codi Centre: _______________ Centre: _______________________________________________
Localitat: ____________________________ Etapa (Primària o Secundària):_________________

Indicadors de control
INDICADOR (Cal escriure 1: Sí; 0: No; 9: No supervisat)

SÍ: 1
NO: 0
NO SUPERVISA: 9

Condicions prèvies
La direcció del centre està informada.
Les condicions de l'aula o les aules són adequades per a la realització de les proves.
La coordinació entre el professorat aplicador i el centre on es realitza l’avaluació ha estat adequada.

Aplicació de les proves
S’ha alçat acta de les sessions d’avaluació realitzades.
Si hi ha hagut incidències en l’aplicació, s’han reflectit a l’acta.
El professorat aplicador ha comprovat els codis de l’alumnat.
Si hi ha hagut incidències en l’aplicació, s’han resolt adequadament.
El professorat aplicador ha descarregat correctament els materials (instruccions, actes, guies de
valoració...).
El professorat aplicador s’ha ajustat a les instruccions indicades en la guia d’aplicació.
S’han desenvolupat les proves segons la temporalització establida.
L’organització i el comportament del grup d’alumnes ha permés realitzar les proves sense dificultat.
L’alumnat ha estat distribuït adequadament.
Els equips informàtics/àudio han funcionat correctament durant el procés d’aplicació.

Observacions

______________________________ , _____ de maig de 2019

L’inspector o inspectora d’educació

