Resolució de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives mitjançant la qual s’estableixen els models dels documents oficials
d’avaluació de les etapes d’educació infantil, educació primària, educació
secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears
S’han publicat diverses Ordres que desenvolupen un aspecte fonamental dels
Decrets de currículum com és l’avaluació de l’alumnat: Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009 sobre l’avaluació de l’aprenentatge
de l’alumnat d’educació infantil; Ordre de la consellera d’Educació i Cultura
de 22 de desembre de 2008 , sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat
d’educació primària; Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de
desembre de 2008, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat
d’educació secundària obligatòria; Ordre de la consellera d’Educació i Cultura
de 2 de febrer de 2009, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat de
batxillerat.
Totes aquestes Ordres autoritzen les diverses direccions generals perquè
adoptin les mesures necessàries per a la seva aplicació i faculten la Direcció
General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives per establir els
models dels documents oficials d’avaluació.
Aquesta resolució té per objecte establir els models dels documents oficials
d’avaluació d’acord amb els trets generals que estan definits en les respectives
Ordres. Els documents s’han dissenyat de manera que puguin tenir un
tractament informàtic. A més de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, també es publicaran amb els formats adients en la pàgina web de
la Conselleria d’Educació i Cultura per tal que els centres en puguin fer un ús
adequat.
Per tot això i fent ús de les facultats que m’atorguen la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict
la següent
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RESOLUCIÓ
1. Els documents oficials d’avaluació confeccionats pels centres que
imparteixen els ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació
secundària obligatòria i batxillerat s’han d’ajustar als models establerts en els
annexos d’aquesta resolució.
2. Per tal que els centres en puguin disposar en format electrònic es publicaran
models adequats d’aquests annexos al web de la Conselleria d’Educació i
Cultura < weib.caib.es>.
3. Aquesta resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 9 de febrer de 2009
La directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives

Maria Gener Llopis
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RELACIÓ D’ANNEXOS
EDUCACIÓ INFANTIL
- Annex 1. Expedient acadèmic
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
- Annex 2. Actes d’avaluació
- Annex 3. Expedient acadèmic
- Annex 4. Historial acadèmic
- Annex 5. Informe personal per trasllat
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
- Annex 6. Actes d’avaluació
- Annex 7. Expedient acadèmic
- Annex 8. Historial acadèmic
- Annex 9. Informe personal per trasllat
- Annex 10. Sol·licitud per realitzar les proves per obtenir el títol d’ESO
BATXILLERAT
- Annex 11. Actes d’avaluació
- Annex 12. Expedient acadèmic
- Annex 13. Historial acadèmic
- Annex 14. Informe personal per trasllat
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