ABRIL 2020
Benvolgudes famílies,
Us volem informar d'una sèrie d'aspectes:
NORMATIVA RECENT D'EDUCACIÓ
La Conselleria d'Educació en la resolució de dia 16 d'abril, dóna les instruccions
complementàries per avaluar l'aprenentatge dels alumnes d'ESO i Batxillerat. Els criteris
específics de l'avaluació final ordinària (juny), es poden resumir en la pràctica de la
següent manera:
Com s'avaluarà els alumnes a final de curs?
- L’avaluació final ordinària (juny) l’ha de dur a terme el professorat a partir de la
informació de la primera i segona avaluació.
- La qualificació de les matèries l’avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la
qualificació obtinguda a partir de la primera i segona avaluació.
Com es tindrà en compte la feina feta a la tercera avaluació?
- Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats en la tercera
avaluació es consideraran exclusivament per augmentar la qualificació que tenia l’alumne
abans de la suspensió.
- Els alumnes podran recuperar les qualificacions negatives, siguin del curs actual o siguin
de cursos anteriors, i augmentar les qualificacions positives que tenien abans de la
suspensió.
Com es recuperen avaluacions anteriors i/o matèries pendents?
Cada centre ha d’establir els procediments i criteris i adaptar-los a cada situació.
La recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors es podrà per mitjançant
treballs, activitats i/o proves presencials o a distància, segons l’evolució de l’estat
d’alarma.
Què passa si queda alguna matèria suspesa al mes de juny?
Encara queda l'avaluació extraordinària al setembre, on només s'examinarà dels
continguts de la primera i segona avaluació.

ADAPTACIONS DE LES PROGRAMACIONS DELS DEPARTAMENTS PER A
L'AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA (juny)
Els professors de cada matèria ja estan informant els alumnes de les adaptacions
realitzades a les programacions per recuperar avaluacions suspeses i per avaluar el curs.
Aquestes adaptacions estaran disponibles a la nostra web en els pròxims dies.
EL NOSTRE GRANET D’ARENA
Fins al dia d'avui, el nostre centre ha deixat 39 miniportàtils a alumnes que no tenien
ordinadors i s’han distribuït 15 connexions a internet que ens ha proporcionat la
Conselleria d'Educació.
Els professors del nostre centre, Joan Carles Lorente (Tecnologia, amb la impressora 3D
del departament) i Iván Moret (Informàtica, amb la seva impressora 3D particular), han
col·laborat en la producció de pantalles protectores per al personal sanitari i manetes per
poder obrir portes als hospitals sense necessitat d’utilitzar les mans.
TASQUES DELS ALUMNES
Els nostres alumnes estan en contacte amb els seus professors mitjançant els
mecanismes de comunicació que va establir cada un abans del període de confinament:
Moodle, correu electrònic, Classroom. Tot i que els alumnes coneixen les feines que han
de fer setmanalment, a la nostra web www.iescanpeublanc.cat hi ha un document on es
pot consultar un resum d'aquestes feines per grup.
Podeu accedir a l'evolució del nivell de realització de les tasques dels vostres fills en cada
matèria, a la web del Gestib Famílies.
PBAU
Es realitzaran els dies 7, 8 i 9 de juliol, però encara no tenim les dates per formalitzar-ne
la matrícula.
CURS 2020-21
A partir de la pròxima setmana, els vostres fills rebran informació de les matèries per al
curs 20-21 i també els fulls de prematrícula. És molt important que feu una elecció
meditada de les preferències a l'hora de seleccionar les matèries a cursar el pròxim curs,
ja que ens serveix de base per organitzar-lo.

Salut a tothom i el nostre agraïment als alumnes per l’esforç que estan fent i a les famílies
per col·laborar durant aquest període d’estat d'alarma amb tot el professorat, en
l’aprofitament acadèmic dels vostres fills, els nostres alumnes.

