
INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PADIE 

 1 2 3 4 5 

Identificació i valoració de les necessitats específiques  
A nivell de centre      

S’ha realitzat a tot l’alumnat nouvingut l’entrevista inicial       
S’han realitzat les proves de diagnòstic inicial (VIA) a tot l’alumnat 
nouvingut i matriculat en el programa formatiu a) 

     

Es detecten les necessitats específiques d’accessibilitat d’espais      
Es detecten les necessitats específiques d’accessibilitat en la informació      
Es detecten les necessitats específiques de suport educatiu       

A nivell d’aula      

S’han realitzat proves d’avaluació inicial a l’alumnat dels diferents 
programes formatius 

     

Es detecten les necessitats específiques de suport educatiu       

Mesures ordinàries      

A nivell de centre      

S’apliquen horaris de tutoria i suport flexibles per a atendre a l’alumnat      
La COCOPE s’ha reunit de forma periòdica per a donar resposta a la 
diversitat de l’alumnat 

     

S’articulen mesures de flexibilitat del currículum      
El PAF contempla la formació en diversitat i inclusió      
S’han facilitat recursos didàctics als docents del Centre      
Es realitza un acompanyament personalitzat per a sol·licitar matrícules, 
inscripcions a altres estudis, beques i ajudes econòmiques… 

     

S’organitzen agrupaments heterogenis per a l’alumnat amb necessitats 
específiques. 

     

Es planifiquen accions de sensibilització sobre valors i continguts de 
l’educació inclusiva, la prevenció de conductes addictives, la 
sostenibilitat ambiental, la violència de gènere, la violència entre 
iguals… 

     

El Pla ha afiançat el desenvolupament personal, ha donat suport a 
adquirir les competències bàsiques relatives a l’expressió i comprensió 
oral i escrita, la competència matemática i les habilitats socials 
bàsiques? 

     

A nivell d’aula      

Els objectius i continguts programats s’adeqüen a la diversitat de 
l’alumnat 

     

Es planteja un disseny universal d’aprenentatge      
Les activitats plantejades s’han graduat en dificultat, proposant 
estratègies d’aprenentatge diverses i eficaces. 

     

S’han realitzat diferents tipus d’agrupaments depenent de les activitats 
plantejades 

     

Ha existit coordinació entre l’equip educatiu i la tutoria      
 

1 - Molt inadequat 2 - Inadequat 3 - Suficient 4 – Adequat 5 – Excel·lent 



SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PADIE 

 

L'objectiu d'aquesta avaluació serà la d'analitzar amb una periodicitat anual, 

preferentment al final de cada curs, l'adequació d'aquest a la realitat del Centre, i 

dissenyar les modificacions pertinents quant a alumnat i recursos humans i materials 

previstos per al curs següent.  

El procés a seguir serà el següent:  

1. Actuacions i seguiment pel Departament d’Orientació i la Comissió de 

Coordinació Pedagògica.  

2. Elevació de conclusions i possibles modificacions pel Claustre.  

3. Inclusió de les valoracions en la “Memòria valorativa de Final de Curs”, que 

al seu torn servirà de base per elaborar la PGA.”del curs següent i revisió, si 

escau, dels documents on s’inclou (PAT, PEC) 

Si les característiques de l'alumnat i/o professorat especialista del Centre varien per 

qualsevol motiu durant el període escolar, es procediria a realitzar les modificacions 

oportunes.  

  



INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PEPLI 

 

NIVELL D’ASSOLIMENT: 
 

1 2 3 4 5 

Afavorir que el professorat puga participar en actuacions i activitats 
formatives del centre o externes al centre (CAL, PIALP/EOI, Capacitació 
en llengües, Estades, etc.) que afavorisquen el nivell òptim de 
capacitació. 

     

Aconseguir un disseny del PLC que partisca dels objectius marcats en la 
llei 4/2018 i dels propis del centre basats en l'anàlisi sociolingüística del 
centre i de l'entorn. 

     

Respectar la llengua vehicular i la llengua del material curricular i dels 
recursos TIC establerts en el PLC per a cada àrea, així com la proporció 
del temps lectiu en cada llengua. 

     

Recollir anualment en la PGA i en el Pla d'actuació per a la millora (PAM) 
les innovacions didàctiques, les mesures organitzatives derivades de 
l'aplicació del PLC. 

     

Adequar els horaris generals i prioritzar la llengua minoritzada tenint en 
compte les mesures organitzatives proposades en el PLC i les mancances 
en competència lingüística de l'alumnat. 

     

Adaptar la metodologia per a l'ensenyament i ús vehicular de les 
llengües curriculars i la programació d'aula als objectius del PLC i d'acord 
amb els nivells de referència del MECR per a les llengües. 

     

Aplicar les mesures de suport necessàries per a aconseguir els objectius 
proposats en el PLC. 

     

Actualitzar el fons bibliogràfic, els recursos de la biblioteca i realitzar 
actuacions del pla lector del centre, d'acord amb el disseny curricular de 
totes les llengües del PLC. 

     

Dissenyar un pla de treball de la competència comunicativa oral (CCO) 
organitzat tenint en compte les diferents destreses de cada llengua. 

     

Adequar els horaris i els suports a alumnat nouvingut o vulnerable 
d'acord amb les seues necessitats, i recollir els acords en el PADIE i en el 
pla d'acollida. 

     

Promoure accions específiques perquè l’alumnat conega el PLC del 
centre i afavorir un contacte enriquidor amb les llengües i cultures no 
curriculars però pròpies de l'alumnat. 

     

Realitzar activitats i adoptar mesures de cooperació amb l’alumnat i els 
diferents agents educadors de la localitat o la zona per a afavorir la 
cohesió social al voltant del plurilingüisme i la interculturalitat. 

     

Garantir la plena inclusió de l’alumnat migrant i d'alumnat nouvingut al 
sistema educatiu valencià. 

     

Possibilitar i garantir la continuïtat de l'alumnat en el seu itinerari 
formatiu. 

     

Oferir competències plurilingües a l’alumnat per afavorir el seu accés al 
món laboral. 

     

Convertir el nostre alumnat en aprenents estratègics i autònoms de 
llengües. 

     

Nivell d’assoliment 1: gens 2: poc 3: bé 4: força bé     5: molt 



INDICADORS D’AVALUACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 

S’acompleix? 
 

SÍ NO 

1. OBJECTIUS 

S’inclouen els objectius generals d’etapa amb la numeració establerta en   el currículum.   

Queden connectats amb els criteris d’avaluació (CA), els seus estàndards i els seus indicadors, 
contextualitzats per a les unitats didàctiques. 

  

2. COMPETÈNCIES CLAU 

S’especifica el tractament que se li donarà a cada competència en exposar  la contribució de la 
matèria amb realitzacions concretes. 

  

Les competències es connecten amb els criteris d’avaluació.   

Es presenten des de la matèria estratègies d’animació a la lectura i el desenvolupament de la 
comprensió i l’expressió oral i escrita. 

  

3. CONTINGUTS 

Es realitza una seqüenciació coherent dels continguts del currículum.   

Organització temporal dels continguts al llarg del curs en unitats, blocs o mòduls.   

Vinculació dels continguts amb situacions reals, significatives i funcionals   

4. AVALUACIÓ 

S’inclouen els criteris d’avaluació de la matèria amb la numeració establida en l’ordre del 
currículum. 

  

Concreció suficient dels indicadors per a ser observables o mesurables   

Es relacionen procediments i instruments d’avaluació variats.   

Es concreten els criteris de qualificació aportant un valor ponderat als diferents instruments 
d’avaluació. 

  

Es realitzen activitats d’orientació i recolzament encaminades a la superació de les proves i dels 
exàmens. 

  

S’informa a l’alumnat dels criteris d’avaluació, dels procediments i dels instruments d’avaluació, 
dels criteris de qualificació i dels mínims exigibles 

  

Es contemplen activitats de recolzament, reforç i recuperació per a atendre la diversitat   

Autoregulació del propi aprenentatge: ús de l’autoavaluació i la 
coavaluació 

  

5. METODOLOGIA 

Es fa un ús variat i coherent de diversos mètodes i estils d’ensenyament   

Contemplació de metodologies que consideren el paper actiu de l’alumne   

Organització flexible dels recursos espaciotemporals, dels agrupaments i dels materials   

Es preveuen materials i recursos didàctics per a la realització de les activitats i classes.   

6. ALTRES ASPECTES 

Es prenen mesures d’atenció a la diversitat i inclusió de les adaptacions curriculars  precises   

Hi ha activitats complementàries programades   

  



INDICADORS DEL PLA ANUAL D'ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES 
 
1. Valoració dels objectius del Pla 
 

 3 
MOLT 

2 
SUFICIENT 

1 
RES 

Contribuir a l'assoliment dels 
objectius de la PGA. 

   

Facilitar i reforçar els aprenentatges 
treballats en classe 

   

Afavorir l'adquisició dels valors 
esencials per a exercir una ciutadania 
democràtica i lliure 

   

Propiciar l'acostament al medi 
natural, sociocultural i etnogràfic del 
territori valencià 

   

Permetre el contacte de l'alumnat al 
món del treball 

   

Educar, formar i instruir mitjançant la 
tolerància, la pau, la convivència i la 
responsabilitat individual i 
col·lectiva. 

   

Garantir els drets d'igualtat 
d'oportunitats en la participació de 
l'alumnat sense distinció de sexe, 
edat, o condicions culturals i 
econòmiques, religioses o polítiques i 
realitzar un efecte compensador de 
les desigualtats socials. 

   

 
2. Valoració del grau de satisfacció de l'alumnat. Enquesta. 
 

L'activitat s'ha desenvolupat sense incidències? 

 
SÍ NO 

He pogut mantenir l'atenció durant l'activitat? 

 

  

He tingut una actitud respectuosa amb els companys perquè pugueren 

seguir l'activitat?     

 

  

He preguntat els dubtes que se m'han plantejat o els hauria preguntat si se 

m'hagueren plantejat?  

 

  

L'activitat ha sigut interessant? 

 

  

He aprofitat l'activitat?   

   

Pense que l'activitat ha sigut adequada quant a: 

 

Data?    



 
Horari?                                                                                                                                                                                    

 
  

Durada?                                                                                                                                                                                  

 
  

Organització?                                                                                                                                                                        
 

  

Puntualitat?                                                                                                                                        

 

  

Observacions/Suggeriments de millora 

 

 

  

 

  

Quins temes t'interessaria que es tractaren en les activitat extraexcolars i/o 

complementàries? 

 

 

 

 

 

  

 
3. Valoració de la gestió i organització de les activitats extraescolars i 
complementàries. 
 

 1 2 3 

Adeqüació de l'espai (aula, aire lliure, 
teatre...) 

   

Adeqüació temporal    

Adeqüació dels mitjans de transport    

Adeqüació de les activitats complementàries al 
curriculum de la matèria 

   

Adeqüació dels recursos     

 
 
 

 

  



INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT I 

CONVIVÈNCIA 

 1 2 3 4 5 
Grau d’informació i difusió del Pla d’Igualtat i Convivència 

del Pla entre el claustre (el Claustre té la informació al 

seu abast) 

     

Adequació del llenguatge del centre per a la creació 

d’espais inclusius. 
     

Ús del llenguatge inclusiu en la documentació del centre 

(Plans, circulars, actes…) 
     

Grau d’adequació del currículum (ús del llenguatge 

inclusiu, revisió del currículum ocult, androcentrisme, 

inclusió de referents femenins…) 

     

Valoració de l’educació emocional, afectiva i sexual 

oferida com a principal instrument contra la violència de 

gènere. 

     

Valoració del grau d’igualtat i convivència del centre al 

llarg del curs. 

     

Valoració de l’orientació acadèmica i professional sense 

biaixos de gènere. 

     

Valoració de la realització de reunions periòdiques de 
l’equip docent on poder tractar de la realitat de cada 
alumne/a i de cada grup per tal de coneixer la realitat del 
centre i previndre possibles problemàtiques futures. 
 

     

Valoració, si escau, de l’ús i aplicació dels protocols 
d’actuació d’igualtat i convivència. 
 

     

Valoració de les activitats complementàries i 

extraescolars realitzades al centre sobre Igualtat i 

Convivència 

     

 

1 - Molt 
inadequat 

2 - Inadequat 3 - Suficient 4 – Adequat 5 – Excel·lent 

 



INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PAF 

 1 2 3 4 5 
Les accions realitzades al llarg del curs han cobert les 

necessitats de formació detectades inicialment. 
     

Valoració del procés de detecció de necessitats.      

Valoració dels criteris de priorització de les necessitats 

detectades. 
     

Valoració de l’elecció de les modalitats formatives 

adequades. 

     

Valoració de la programació d’objectius i continguts de 

les accions. 
     

Valoració dels instruments o mètodes d’avaluació de les 

diferents accions formatives. 
     

Valoració de la temporalització al llarg del curs escolar 
 

     

Valoració del seguiment de la formació. 

 

     

Valoració del paper de la Coordinació de Formació. 

 

     

Valoració de la difusió de la formació adquirida. 

 

     

Valoració de la coordinació amb l’assesoria de referencia. 

 

     

 

1 - Molt 
inadequat 

2 - Inadequat 3 - Suficient 4 – Adequat 5 – Excel·lent 

 

 

  



INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PAT 

 1 2 3 

RESPECTE A L'ALUMNAT.    

Es realitzen activitats d'acollida del nou alumnat    

Es controla l'assistència i puntualitat de l'alumnat.    

Es fa un seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumnat, 
partint de la informació del curs anterior. 

   

S'atén a la diversitat i dificultats d'aprenentatge  prenent les 
decisions corresponents. 

   

S'informa a l'alumnat periòdicament del seu procés 
d'aprenentatge, criteris d'avaluació, etc., intercanviant 
informació. 

   

RESPECTE A L'EQUIP DOCENT.    

Hi ha coordinació entre el professorat per a intercanviar 
informació al finalitzar el cicle. 

   

Es reuneixen els equips docent per a programar, coordinar i 
pendre decisions conjuntes. 

   

Es realitzen les tasques administratives, omplint els documents 
corresponents. 

   

Es planifiquen les activitats complementàries i extraescolar, 
adequant-les als objectius que ens proposen. 

   

 

 1 2 3 

LA INTEGRACIÓ DEL PAT EN LA CULTRUA I PRÀCTICA DOCENT    

Té coherència amb el projecte educatiu del centre.    

S'impliquen els distints òrgans i membres de la comunitat 
educativa. 

   

És acceptat per part del professorat i l'alumnat.    

L'ESTRUCTURA I PLANIFICACIÓ DEL PAT.    

S'adeqüen els objectius i continguts a les necessitats i 
característiques de la comunitat educativa. 

   

La selecció d'activitats respon als objectius proposats.    

L'organització de les activitats, ha estat efectiva.    

S'ha disposat dels recursos necessaris.    

Hi ha coordinació i treball en equip per part dels implicats en 
l'elaboració del PAT. 

   

DESENVOLUPAMENT DE L'ACCIÓ TUTORIAL    

S'han realitzat les accions programades.    

S'ha complert la temporalització.    

Les actuacions han afavorit un bon clima d'aula.    

L'alumnat ha participat activament.    

Hi ha hagut una relació adequada entre l'alumnat i el tutor.    
 

 



INDICADORS D’AVALUACIÓ  DEL PLA  DE  FOMENT  LECTOR 

 
 

 1 2 3 4 5 

Fe us de l’aula polivalent anex al despatx  com espai de lectura i 
consulta. 
 

     

Promoure activitats de carácter general destinades a tots els 
alumnes del centre on es promoga la lectura. 
 

     

Treballar la lectura des de cada materia: la comprensió lectora, 
l’ortografia i la cerca d’informació  en fonts de formats diversos. 
 

     

Recollir les diferents activitats de foment de la lectura que es vénen 
realitzant al centre des de tots els àmbits. 
  

     

Coordinar les accions contemplades a la programació anual de tots 
els departaments del centre. 
 

     

Valorar anualment el funcionament del pla i modificar els aspectes 
adients per tal d’optimizar el seu funcionament. 
 

     

Valoració de l’aprofitament dels recursos.      

Valoració de la utilització de la dotació económica.      

Ordinadors i tablets amb conexió a internet a la Biblioteca.      

 

1 - Molt inadequat 2 - Inadequat 3 - Suficient 4 – Adequat 5 – Excel·lent 
 

 

  



INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PAM 

  1 2 3 4 5 

INCLUSIÓ           

Grau de satifacció del Pla d’Acollida del centre           

Número d’actuacions del Departament d’Orientació           

Aplicació del Pla d’Acció Tutorial           

Grau de difusió del PIC           

Implementació d’activitats coeducatives i inclusives           

Implementació d’estratègies metodològiques 

competencials 

          

Implementació de les mesures correctores de nivell II i III           

FOMENT LECTOR           

Elaboració d’un pla lector en les programacions didàctiques           

Disseny d’activitats de dinamització lectora.           

Disseny i aplicació del protocol d’ús de la biblioteca del 

centre. 

          

Actualització de la biblioteca del centre.           

Adquisició i actualització del fons bibliotecari del centre.           

Adequació de les instal·lacions i les dotacions de recursos humans i materials per a 

aconseguir una millora pedagògica de l’oferta educativa del CFPA 

  



Grau de satisfacció de l’alumnat sobre l’ús del fons 

bibliogràfic del centre. 

          

Grau de satisfacció de l’alumnat de la plataforma AULES           

Implementació de la plataforma Aules per a la gestió i 

organització dels processos d’aprenentatge 

          

Ús didàctic de les aules compartides.           

Grau de satisfacció de l’alumnat sobre l’ús de les aules 

d’informàtica compartides i pròpies 

          

Actuacions quant a l’Associació d’Alumnes i simpatitzants           

Actuacions quant a la demanda d’augment de plantilla.           

Protocolització de les llistes d’espera.           

  

1 - Molt 
inadequat 

2 - Inadequat 3 - Suficient 4 – Adequat 5 – Excel·lent 

 

 


