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Taller per a la 1a avaluació.  
Sessió individual. Presencial / Webinar. 
 
Taller dirigit especialment a secretaries acadèmiques, responsables pedagògics i persones 
involucrades en l’organització acadèmica del centre. 
   

Objectius 

 

 Revisió de totes les condicions necessàries per a la correcta realització de la 1a avaluació del 
curs 2019/2020:  

 
o auditoria de les dades acadèmiques. 
o Validació de l’informe d'avaluació i altra documentació adient. 

 

 Resolució de dubtes o consultes. 

 Assessorament personalitzat per ajustar Alexia als requeriments i necessitats del centre 
escolar. 

 

Metodologia 

 

 La sessió s’organitza en una jornada de 4 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 els participants disposin 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 acadèmica. 

 
Seria recomanable que els participants vinguin amb el seu ordinador portàtil amb el 
que accedeixen habitualment a Alexia. 

 

 Aquesta formació es dur a terme a una de les nostres aules a Barcelona i, tot i que es tracta d’un 
taller individual, aconsellem un màxim de 3 persones per centre. 

 
Oferim també la possibilitat de fer aquesta sessió remotament (Webinar) per evitar els 
desplaçaments. 
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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. 

 
 Revisió de les dades. Configuració de les dades 
 

1) Estructura acadèmica. 
 

2) Revisió sistemes d’avaluació. 
o Mode d’avaluació 
o Criteris de càlcul general 
o Criteris de publicació general 
o Competències bàsiques (si escau) 
o Calendari i Tipus d’avaluacions 
o Convalidacions i exempcions 
o Àrees:  

 Pesos trimestrals 
 Criteris de càlcul 
 Tipus d’àrees 

 

3) Organització dels expedients: 
o Assignació de les matèries optatives. 
o Desdoblaments. 
o Pendents de cursos anteriors. 

 

4) Assignació de professors. 
 

5) Documentació. 
o Informes d’avaluació 

 Verificació i ajustos al model triat pel centre (*). 
 Decisions de format i contingut. 

 
(*) Depenent del resultat de la verificació de dades i del model d’informe es podria 
detectar la necessitat de dissenyar un nou informe que, si s’escau, es pressupostaria 
a part. 
  

o Altra documentació d’avaluació. 
 


