
  Curs 2019-2020 
 
Benvolgudes famílies de la ESO,  
 
Us informem que, seguint les instruccions donades pel Departament d’Educació, seguirem           
acompanyant els vostres fills/es en els seus aprenentatges fins el seu retorn a l’escola. A               
l’espera de les indicacions que ens puguin arribar de les administracions governamentals, us             
expliquem com hem previst, a hores d’ara, l’avaluació del tercer trimestre i l’avaluació final del               
present curs escolar:  
 
 

1. Amb tota la informació recollida de les tasques que han anat lliurant els vostres fills/es                
durant aquest període, us farem arribar l’informe final d’avaluació amb un format diferent             
que les avaluacions anteriors: 
 
En aquest informe, trobareu un comentari global de cada una de les àrees (sense nota ni                
dimensions) i comentari global del tutor/a a partir de les relacions que s’han tingut al llarg                
del trimestre i la feina que han pogut fer mínimament des de casa. 
 
D’aquesta manera, estareu informats de la feina realitzada al llarg del confinament. 
 
2. La nota d’aquest tercer trimestre no afectarà negativament a la nota global del curs.               
Aquesta es farà a partir de la mitjana dels dos primers trimestres i, si és el cas, la nota                   
del tercer podrà modificar a l’alça aquest resultat; en cap cas penalitzar-lo.  

 
 
Els alumnes que tinguin matèries no assolides del primer o segon trimestre, hauran de realitzar               
correctament totes les tasques encomanades durant el tercer trimestre per a aquestes            
matèries. Així podran recuperar-ne els continguts pendents i assolir-ne els objectius. 
 
En funció de les necessitats i mancances de cada alumne/a (avaluació individualitzada), el             
professorat corresponent assignarà unes tasques personalitzades per poder recuperar els          
continguts pendents i assolir els objectius. 
 
Si un cop valorades aquestes tasques, el professorat considera que l’alumne/a encara no ha              
assolit tots els objectius programats, es realitzaran unes darreres activitats/tasques/proves com           
a avaluació extraordinària. 
  
En les properes setmanes, us informarem de les dates de publicació d’aquests informes.  
 
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.  
 
 
Cordialment,  
 

Equip directiu. 
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