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Taller per a l’avaluació final. Documentació oficial.  
Sessió presencial individual. 
 
Formació dirigida especialment a la Secretaria Acadèmica i la Direcció Pedagògica del centre. 
   

Objectius 

 

 Revisió de totes les condicions necessàries per a l’obtenció amb èxit de la documentació 
oficial. 

 Realitzar una revisió de la informació d’Alexia en aquells aspectes que afecten a l’obtenció 
de la documentació oficial. 

 

Metodologia 

 

 La sessió s’organitza en una jornada de 3 hores de durada 
segons el programa que s’inclou en aquest mateix document i en 
horari de matí o tarda. 
 

 El taller es desenvoluparà amb les dades reals del centre. En 
aquest sentit, és imprescindible que el participant disposi de 

l’accés a Alexia (URL), l’usuari i contrasenya per entrar a la plataforma i un perfil suficient per a 
totes les tasques de parametrització. 

 

 Aquesta formació es dur a terme a una de les nostres aules i, tot i que es tracta d’un taller 
individual, aconsellem un màxim de 2 persones per centre. 
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Programa 

 
 Benvinguda i organització de la jornada 
 

S’auditaran les dades Etapa a Etapa. 
De cada Etapa es deixarà perfectament resolt com a mínim un dels nivells. 
Als participants se’ls lliurarà una guia amb tots els punts que es verifiquen. 

 
 Revisió de les dades. Configuració de les dades 
 

1) Revisió sistemes d’avaluació. 
o Mode d’avaluació 
o Normativa aplicable 
o Criteris de càlcul general 
o Criteris de publicació general 
o Competències bàsiques (si escau) 
o Calendari i Tipus d’avaluació 
o Àrees:  

 Pesos trimestrals 
 Criteris de càlcul 
 Codis oficials 
 Tipus d’àrees 

o Pendents dels curs anterior 
o Convalidacions i exempcions 
o Modalitat / especialitat 
o Llistats de verificació 

 

2) Dades específiques Final de curs (i Etapa si escau) 
o Accés per Secció i Alumne 
o Mitjanes 
o Convocatòries 
o Promoció 
o Històric de qualificacions 
o Altres dades 

 

3) Documentació 
o Informes finals 
o Documentació oficial 
o Exportacions a Conselleries 

 

4) Canvi de curs 
o Promoció de l’estructura 
o Promoció dels alumnes 


