
Sant Mateu, 11 de maig de 2020

Benvolgudes famílies,

Des del mes de març han estat uns dies molt durs per a la comunitat educativa. Les noves circumstàncies, amb les
classes  no  presencials,  el  confinament,  la  dificultat  d’accés  de  molts  dels/les  nostres  alumnes  a  les  noves
tecnologies, l’emmalaltiment o la pèrdua d’algun amic o familiar, han fet i estan fent molt difícil la finalització del
curs d’una manera normal.

El professorat ha intentat fer el millor que ha pogut i sabut l’acompanyament de l’alumnat, amb el manteniment
de les rutines de treball, la consolidació, la recuperació i l’ampliació, si calia, dels aprenentatges de l’alumnat. I
des d’ací vull agrair-los la seua implicació i col·laboració constants.

Hem esperat posar-nos en contacte de nou amb vostès, una vegada hem tingut instruccions clares i definitives
sobre el desenvolupament del tercer trimestre i els criteris d’avaluació i qualificació a aplicar en la finalització del
curs (la Resolució https://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf s’ha publicat el 8 de maig).

Entre altres, la Resolució diu que en l’avaluació de l’alumnat es prioritzarà la progressió i la consecució dels
objectius generals establits per a l’etapa i el desenvolupament de les competències corresponents, enfront de la
superació dels criteris d’avaluació específics de cada matèria. L’avaluació ha de servir de diagnòstic de base per a
programar el pròxim curs 2020-2021 i planificar les mesures de reforç i recuperació necessàries.

L’avaluació final del curs 2019-2020 es conformarà amb els resultats de la primera i segona avaluació, i, si és el
cas, amb la millora de la tercera avaluació.

Per tant, els equips docents tindran en compte en l’avaluació final i en la determinació de les qualificacions de
l’alumnat els següents aspectes:

- La 3a avaluació portarà associada una qualificació que constarà expressament al butlletí. Aquesta qualificació
reflectirà  l'actitud,  l’interés  i  l’esforç  de  l’alumnat  al  llarg  del  període  de  treball  a  distància,  però  sempre
considerant les dificultats de caràcter tecnològic, d’accessibilitat, social o personal que haja pogut tindre.

- Per al càlcul de la nota final, es prendran com a base les qualificacions obtingudes en les avaluacions 1a i 2a. Si
l'alumne o alumna no haguera superat alguna d'aquestes avaluacions, s’han establert mecanismes específics per a
recuperar les matèries no superades.

- Cal remarcar que  la nota final NO serà la mitjana de les tres notes reflectides al butlletí, sinó que serà
calculada amb els resultats de la 1a i la 2a avaluació i, si s'escau, amb la millora de la 3a avaluació (on es
farà  constar l'actitud,  interés  i  esforç  de  l'alumnat  en el  període  de  treball  de  l'activitat  educativa  no
presencial) .

Finalment,  la Resolució també diu que no existirà avaluació extraordinària de 1r a 3r d’ESO (i  de 1r
d’FPB) i sí que n’hi haurà en la resta de cursos. 

A partir d’ara ens posarem en contacte amb l’alumnat per realitzar les activitats d’orientació de final de curs. A
Webfamília, les xarxes socials i la web del centre també us informarem sobre aquest calendari. De nou necessitem
del vostre suport per motivar la participació dels vostres fills i filles (i acompanyar-los entre totes i tots fins a la fi
del curs, és a dir, el 16 de juny de 2020).

Gràcies de nou per la vostra col·laboració, salut i ànims.

La direcció.

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf

