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MEMÒRIA DEL PROFESSORAT. CURS 2008-2009
1. ESTADÍSTIQUES DE L'ALUMNAT
En aquest apartat omplirem la taula, especificant el nombre d'alumnes (mai el seu nom) i el 
percentatge d'aprovats i suspesos (no es necesari especificar les qualificacions de cada alumne). També contestarem les preguntes del final de la pàgina (els camps només admeten xifres).
 Nombre
d'Alumnes         
Percentatge
aprovats
Percentatge suspesos
1r
2n
3r
4t
ENSENYAMENTS ELEMENTALS
Nombre
 d'Alumnes
Percentatge
Aprovats         
Percentatge 
Suspesos
1r
2n
3r
4t
5è
6è
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
2. AVALUACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ
En aquest apartat avaluarem el grau de compliment de la programació didàctica en cadascun del nostres alumnes. Sempre que parlem d'un alumne concret ens referirem a ell/a amb les inicials del seu nom i cognoms. 
2.1 Grau general de compliment de les decisions curriculars establertes en la programació 
Avaluem el grau general de compliment de la programació en els nostres alumnes, amb uns valors de 1 (no s'han complit en cap alumne) a 5 (s'han complit en tots els alumnes)
2.2 Nombre d'alumnes que han complit satisfactòriament els objectius de la Programació
2.3 Alumnes que NO han complit els objectius de la Programació
Ací detallarem els casos dels alumnes que no han complit els objectius de la programació. Analitzarem les posibles causes, els recursos emprats per solucionar aquesta situació i, a l'apartat d'observacions, qualsevol informació sobre l'alumne que considereu necesària fer constar. Ompliu la casella amb el nombre d'alumnes en aquesta situació, premeu el botó Generar Informe, i automàticament es crearan tants subformularis com alumnes, per a omplir-los individualment.
2.4 Alumnes que han complit de manera destacada els objectius de la Programació
Ací podem detallar els alumnes que han complit de manera destacada els objectius o que han destacat per qualsevol altra raó. Procedirem igual que en l'anterior apartat, ficant el nº d'alumnes i prement el botó Generar Informe, que ens crearà tants subformularis com alumnes tinguem en aquest cas.
3. AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS ACADÈMIQUES
3.1 Audicions
3.1.1 Audicions de departament / d'assignatura
Data de l'audició
Professorat participant
Observacions
Detallarem en aquest apartat les audicions, tant de departament o assignatura, com internes o de qualsevol altre tipus. Si en alguns dels apartats s'hagueren celebrat més audicions de l'espai previst per omplir-ho, detallar-les en el següent apartat indicant a les observacions que haurien d'anar en l'apartat adient. 
3.1.2 Audicions internes / d'aula
Data de l'audició
Destinada a alumnes de:
 EE / EP / tots
Observacions
3.1.3 Altres Audicions
Data de l'audició
Destinada a alumnes de:
 EE / EP / tots
Observacions
3.2 Avaluacions
Data de l'avaluació
Valoració del funcionament i observacions
1ª Avaluació: 11-12/Des/2008
2ª Avaluació: 24-25/Mar/2009
3ª Avaluació: 10-11/Jun/2009
22-23-24 de Juny de 2009
3.3 Proves d'accés
Dates
Resultats
3.4 Altres activitats acadèmiques
4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS	
4.1 Cursos de formació
4.1.1 Cursos destinats al professorat
Data i lloc de celebració del curs
Valoració de l'activitat
4.1.2 Cursos destinats a l'alumnat
Data i lloc de celebració del curs
Valoració de l'activitat
4.2 Altres activitats extraescolars previstes a la PGA.
Per omplir aquest apartat, farem clic a la casella de cada activitat en la que haja intervingut qualsevol dels nostres alumnes, i afegirem en l'espai al costat una valoració del funcionament de l'activitat.
Activitat
Avaluació del funcionament
4.2 Altres activitats extraescolars previstes a la PGA. (continuació)
Activitat
Avaluació del funcionament
5. ACCIÓ TUTORIAL
5.1 Avaluació de l'acció tutorial
5.1.1. Funcionament de les sessions tutorials
Farem una valoració general de les sessions tutorials amb els pares. Si hem tingut algun problema o volem detallar qualsevol qüestió, podem fer-ho a l'apartat observacions.
5.1.2. Avaluació de l'ús de l'agenda de l'alumne
5.1.3. Nivell de col·laboració entre les famílies i el professorat en el procés d'ensenyament/aprenentatge
5.1.4. Nivell d'aplicació del Pla D'Acció Tutorial (PAT)
6. AVALUACIÓ DELS RECURSOS
6.1 Avaluació dels recursos generals que disposa el Conservatori
6.2 Avaluació dels recursos que disposem a l'aula
6.3 Necessitats pel proper curs 2009-2010
ELS SEGÜENTS APARTATS SÓN DE COMPLIMENTACIÓ VOLUNTÀRIA
7. AUTO-AVALUACIÓ
7.1 Avaluació de la pròpia implicació en el Projecte Educatiu de Centre
7.2 Avaluació de la pròpia implicació en les activitats de la PGA
7.3 Avaluació de la pròpia implicació en la millora de la convivència en el centre
8. AVALUACIÓ DEL CENTRE
8.1 Avaluació del funcionament de la funció directiva (equip directiu)
8.2 Avaluació del Projecte Educatiu de Centre (PEC)
8.3 Avaluació de la Programació  General Anual (PGA)
8.2.1.3144.1.471865.466429
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