
MARÇ 2021
Benvolgudes famílies:
Volem donar-vos algunes informacions:

ENTREGA DE NOTES
Amb les vacances de Pasqua arribam a la fi del segon trimestre i el pròxim dimecres 31
entregam els butlletins, preferentment de manera telemàtica pel GestIB. Aquesta eina serà
utilitzada cada vegada més com a instrument de comunicació entre famílies i centre, per la
qual cosa és important que hi tingueu accés a través de les credencials corresponents. Per
a qualsevol dubte sobre com fer ús del GestIB, podeu telefonar al centre al telèfon
971540812 i demanar pel personal administratiu, o enviar un correu electrònic a l’adreça
secretaria@iescanpeublanc.cat.

LOMLOE
La nova llei d’educació ja ha entrat en vigor, però ho fa de manera esglaonada durant una
sèrie d’anys. Per al pròxim curs 2021-22 no afectarà al contingut i tipus de matèries ni al
nombre d'hores de cada una. Únicament afectarà l’avaluació, promoció i titulació dels
estudis d’ESO i Batxillerat, de la qual cosa s’informarà oportunament a l’inici del pròxim
curs.

AVALUACIÓ FINAL
Les Resolucions per les quals s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels
alumnes d’ESO i de Batxillerat, regulen l’avaluació dels alumnes per aquest curs 2020-21.
D’aquestes resolucions, s’ha de destacar que, més enllà dels objectius d’avaluació
específics de cada matèria, per a la promoció de curs s’ha de tenir especialment en compte
la maduresa de l’alumne i les possibilitats de continuar amb els seus estudis. És a dir,
cada cas s’estudia individualment i el nombre de matèries suspeses no serà una limitació
per a la promoció.
Per aquest motiu, per intentar assegurar l’èxit en els resultats acadèmics dels alumnes, és
molt important que professors i famílies promovem l’esforç dels alumnes i la seva capacitat
de superar dificultats i treballar de manera autònoma, a més d’implicar-los de manera
activa en la responsabilitat de la seva organització en l’estudi.

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
Des de l’equip directiu demanam la col·laboració de les famílies per organitzar i dur a terme
un sistema per poder reutilitzar els llibres de text que ja no feu servir i que poden ser
aprofitats per altres alumnes. L’AMIPA és un bon instrument per coordinar aquestes accions,
però està en procés de renovació i necessita persones que vulguin implicar-se de manera
activa en la vida del centre.
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