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DOCUMENTS
OFICIALS

S’OBTINDRÁN EN: EN EL DOCUMENT CONSTARÀ:

ANNEX I
EXPEDIENT
ACADÈMIC

1er CICLE
2n CURS

2n CICLE
4t CURS

3er CICLE
6t CURS

• Portarà imprés el Núm. de l'Historial Acadèmic
en els seus fulls.

• Dades de l'alumne, mèdiques, mesures
adoptades.

• Antecedents d'Escolarització en EI i EP.
• Àrees cursades.
• S'ompli al finalitzar el cicle amb:
• Resultats de l'avaluació final per cicles, ACS,

data de promoció i si haguera, trasllat de centre
i domicili.

• La data i firma de l'entrega de l'Historial
Acadèmic al final d'etapa.

• Firma tutor i secretari i VºBº director/a.
• Es custodia i arxiva en el Centre.

ANNEX II
ACTES D’

AVALUACIÓ
1er CICLE 2n CICLE 3er CICLE

• Reflectix els resultats de l'Av. Final i la promoció
dels alumnes dels cicles.

• Es custodia en el Centre.
• Firma tutor/a amb el Vist i Plau del director/a.

ANNEX III
RESULTATS
AVALUACIÓ
FINAL DELS
ALUMNES

1er CICLE 2n CICLE 3er CICLE

• Informe dels resultats de l'avaluació final per
cicles dels alumnes del Centre.

• S’ompli per Àrees a partir de les ACTES.
• Firma secretari/a, cap d'estudis i Vist i Plau

director/a.
• S'envia còpia a la D.T.

ANNEX IV
HISTORIAL
ACADÈMIC

(document bàsic)

1er CICLE 2n CICLE 3er CICLE

• S'assigna un núm. per a cada alumne.
• Dades de l'alumne i Centre.
• Àrees cursades en cada any acadèmic.
• Resultats d'avaluació de cicles, ACIs.
• Promoció al cicle, a l'ESO la data i els canvis de

Centre.
• Es custodia en el Centre fins a final de l'etapa.
• S'entrega l'original al final de l'etapa a l'alumne i

s'envia una còpia a l'IES més l'informe
d'Aprenentatge.

• Firma secretari i Vist i Plau director/a.
• Supervisa la inspecció a l'acabar l'etapa (3er.

Cicle)

ANNEX V
INFORME D’A-

PRENENTATGE
(document bàsic)

1er CICLE
Si Hi ha
trasllat,
fins i tot
per curs

2n CICLE
Si Hi ha
trasllat,
fins i tot
per curs

3er CICLE
Obligatori

• Establit per LOE, RD 1513/2006 art 12.2 i l'art.
10 del Dec. 111/07.

• S'entrega al final d'etapa (excepcionalment
cicle) però en la Comunitat ho usem també per
a l'informe per trasllat quan no ha conclòs el
cicle.

• S'ompli per cicle, firma el tutor amb el Vist i Plau
del  director.

TRASLLAT DE
CENTRE

Per al TRASLLAT a UN ALTRE CENTRE de PRIMÀRIA (sense concloure el cicle) es pot
utilitzar l'informe d'Aprenentatge
S'enviarà original al centre de destí de l'Historial Acadèmic més l’original de la part de
l'informe d'Aprenentatge amb l'avaluació parcial. El centre receptor obrirà el corresponent
expedient acadèmic.
També al finalitzar el curs amb els resultats parcials d'avaluació.

Nota : veja document annex: guia per a l'ompliment i obtenció, si és el cas, dels diferents documents
d'avaluació de primària amb gescen (GUIA_DOCS_EVALUACION_PRIMARIA)


