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Benvolgudes famílies i alumnat de 1r a 3r d’ESO, 

Com a resultat d’un procés de treball en Junta us adjunto el darrer comunicat de 

CONCRECIÓ EN RELACIÓ A L’AVALUACIÓ, atenent a les darreres instruccions del 

departament d’educació de data 21 d’abril de 2020 i al decret d’autonomia de centre. 

Aquesta concreció manté vigent el darrer document enviat el 17 d’abril on es definien 

les línies de treball i actuació del centre en diferents supòsits i que va ser penjat al 

web del centre. 

Entenc com a darrer responsable de les decisions de la Junta que, a l’igual que el 

departament d’educació, no podem donar instruccions específiques adreçades a cada cas 

concret, però el document que us fem arribar pretén mantenir coherència, preservar al 

màxim l’equitat del nostre alumnat, contemplar al màxim les diferències entre nivells i 

aportar absoluta transparència a la gestió d’aquesta crisi social i sanitària que ens ha tocat 

viure. 

Cas de rebre noves instruccions i/o comunicats del departament d’educació anirem 
adaptant els criteris, organització i funcionament, mantenint la informació per aquest 
canal de comunicació. 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració, junts ho farem. 
 

CONCRECIÓ EN RELACIÓ A L’AVALUACIÓ DEL CURS 

Tenim al voltant d’un 20% d’alumnat sense recursos TIC (Connexió + Equip 

informàtic) 

1r a 3r ESO 

 TOTS els alumnes promocionen. La repetició es contempla només en casos 

excepcionals. 

 No es pot garantir l’equitat si s’envien tasques avaluables o de recuperació. 

 Atès que són cursos no finalistes, i que les recuperacions no afecten a la 

promoció, i recordant que l’avaluació és CONTÍNUA, les recuperacions de les 

avaluacions anteriors i les proves de recuperació extraordinària es duran a 

terme: 

o quan el Departament d’Educació garanteixi l’equitat d’oportunitats TIC 

al nostre alumnat, aspecte en el qual estan treballant per poder tancar 

el curs el 19 de juny; 

o al setembre presencialment, si no és factible el punt anterior; 

o durant el primer trimestre del proper curs, en última instància. 

 El professorat ha de posar nota de la 3a avaluació fent la mitjana de 1a i la 

2a avaluació. En el cas que aquesta mitjana no sigui un número rodó, el 
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professorat podrà completar aquesta nota al seu criteri. És a dir, la nota es 

podrà arrodonir a l’alça, però mai es podrà baixar.  

 El professorat ha de posar nota de l’avaluació final fent la mitjana de la 1a, la 

2a i la 3a avaluació. En el cas que aquesta mitjana no sigui un número rodó, 

el professorat podrà completar aquesta nota al seu criteri. És a dir, la nota es 

podrà arrodonir a l’alça, però mai es podrà baixar. 
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