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Benvolgudes famílies, 
 

En primer lloc enviar-vos un missatge d’estima i acompanyament en aquestes setmanes de 
confinament. Desitgem que esteu bé de salut i que aquesta situació us porti les mínimes 
complicacions possibles.  

Com ja us vam fer arribar fa dues setmanes, estem donant continuïtat a l’activitat formativa per 
ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes educatives que arribin a 
l’alumnat. Aquestes activitats seran qualificadores i les tindrem en compte en l’avaluació que farem a 
final de curs. 

L’avaluació del curs es basarà en bona part en les qualificacions enregistrades en la primera i segona 
avaluació. Les activitats telemàtiques que ara estan realitzant els vostres fills i, cas de retornar a les 
aules, les activitats que faríem a l’Institut les darreres setmanes, suposaran també una qualificació 
que servirà per acabar d’arrodonir la nota final de curs de cada matèria. Un alumne amb les tasques 
telemàtiques ben realitzades li servirà per millorar les seves qualificacions. 

Per altra banda, com marquen les directrius del Departament d’Educació, un alumne no pot 
suspendre una matèria a causa de les tasques realitzades durant el confinament, però sí pot fer-ho 
com a conseqüència del seu rendiment i treball al primer i segon trimestres.  

Respecte a la promoció de curs, els criteris seran exactament els mateixos que altres anys: la junta 
d’avaluació fa una valoració individual de cada alumne basant-se en les matèries suspeses, però 
també amb altres aspectes com l’assoliment competencial, el nivell de maduresa o altres indicadors 
que també puguin ser importants. D’aquesta valoració en surt l’avaluació final que pot ser promoció 
de curs o repetició. 

 

Per tal de garantir l’acompanyament del professorat i la possibilitat de fer un retorn de les activitats 
realitzades recordeu que hem establert un canal de contacte amb l’alumnat. Aquest canal és, 
almenys el correu electrònic. Es per això que en cadascun dels cursos moodle que hem creat per 
aquest període hi ha el llistat dels correus electrònics de tot el professorat de l'equip docent. Això no 
treu que l’alumnat tingui establertes altres vies de contacte amb el professorat: trucades 
telefòniques, whatsapp, videoconferències...  

 

Rebeu una salutació ben cordial i afectuosa i compteu amb el nostre ajut i suport, 

 

L’Equip Directiu 

 


