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INFORMACIÓ SOBRE EL TERCER TRIMESTRE

El curs acaba el 16 de juny en tots els nivells

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Continguts de les assignatures

El  professorat  adaptarà  els  continguts  de  les  assignatures  amb  l’objectiu  de  treballar  la

consolidació, recuperació o reforç dels continguts ja treballats en els dos primers trimestres que

es consideren bàsics per a la progressió en cada matèria. A més, el professorat podrà incloure nova

matèria amb les següents consideracions:

• 1r, 2n i 3r d’ESO: el continguts que es consideren més rellevants per al desenvolupament de

les competències clau.

• 4t d’ESO: Els  continguts  que consideren imprescindibles  per  a  aconseguir  els  Objectius

Generals de l’etapa.

Notes 3  a   avaluació  

Per tal d’avaluar a l’alumat la tercera avaluació, el professorat podrà proposar exàmens i activitats 

avaluables. A més, tindrà en compte les possibles dificultats tecnològiques i/o personals i: 

 

• el treball realitzat per l'alumnat

• l’interès en la realització de les tasques i activitats proposades 

• l'actitud mostrada en el seguiment de l'activitat desenvolupada. 

• Es podrà completar amb la participació de l’alumnat mitjançant la valoració del seu propi

treball (autoavaluació). 
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BATXILLERAT

Continguts de les assignatures

El  professorat  adaptarà  els  continguts  de  les  assignatures  amb  l’objectiu  de  treballar  la

consolidació, recuperació o reforç dels continguts ja treballats en els dos primers trimestres que

es consideren bàsics per a la progressió en cada matèria. A més, el professorat podrà incloure nova

matèria amb les següents consideracions:

• 1r curs de Batxillerat:  es podran incorporar alguns continguts estrictament essencials que no

s'hagen vist fins al moment.

• 2  n  curs  de  batxillerat:  es  podran  incorporar  nous continguts  únicament  quan aquests  es

consideren imprescindibles per a la realització de l’EBAU.

Avaluació 3  a  

Per tal d’avaluar a l’alumat la tercera avaluació, el professorat podrà proposar exàmens i activitats 

avaluables. A més, tindrà en compte les possibles dificultats tecnològiques i/o personals i: 

 

• el treball realitzat per l'alumnat

• l’interès en la realització de les tasques i activitats proposades 

• l'actitud mostrada en el seguiment de l'activitat desenvolupada. 

• Es podrà completar amb la participació de l’alumnat mitjançant la valoració del seu propi

treball (autoavaluació). 

CICLES FORMATIUS

El curs acaba el 16 de juny en tots els nivells

PRIMERS CURSOS CICLES FORMATIUS (FPB, PRESENCIAL I SEMI)

Continguts :



IES LA VEREDA
Vereda Mas de tous, 3
46185 La Pobla de Vallbona
962718345 / 46022543@gva.es

• El professorat adaptarà tot el que es puga els continguts del 3r trimestre proposant activitats,

treballs que l’alumne/a tindrà que fer i entregar.

• En la modalitat presencial reforçarà i recuperarà amb activitats i treballs els continguts no

superats del 1r i 2n trimestre i ampliarà amb els continguts més importants del 3r trimestre.

• En la modalitat semipresencial, per ser una educació a distància, sols estaran afectats alguns

continguts pràctics.

• El professorat podrà impartir continguts i aclarir dubtes mitjançant videoconferències.

Notes 3a Avaluació :

Per poder avaluar a l’alumnat a la 3a Avaluació, el professorat podrà proposar proves d’avaluació,

activitats i treballs pels mitjans que posa a la nostra disposició la Conselleria d’Educació, Cultura i

Esport ( Portal Aules i videoconferències ).

En la modalitat presencial es tindrà en compte les possibles dificultats tecnològiques i/o personals,

treball realitzat per l’alumnat, interès mostrat en la realització dels treballs i activitats i seguiment de

les  videoconferències  del  professorat.  Per  obtindre  la  nota  tindran  un pes  rellevant  la  1a  i  2a

avaluació. Les activitats de la 3a avaluació es tindran en compte sempre que sumen.

En la modalitat semipresencial es tindrà en compte tot el procés d’avaluació fet al llarg del curs

per obtindre la nota de cada mòdul ( 1a, 2a i 3a avaluació ).

SEGONS CURSOS CICLES FORMATIUS ( FPB, PRESENCIAL I SEMI )

Continguts :

• Els/les alumnes que han aprovat tots els mòduls estan realitzant les pràctiques d’empresa

(FCT). Aquest any i de forma excepcional no es podran fer físicament a les empreses, per
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tant el professorat simularà un ambient d’empresa mitjançant activitats teòriques i pràctiques

que l’alumne/a tindrà que fer i presentar en temps i forma al tutor/a pel Portal Aules. 

• Els/les  alumnes  que  no  han  aprovat  tots  els  mòduls  estan  fent  activitats  i  treballs  de

recuperació  dels  mòduls  no  superats.  Tindran  que presentar-se obligatòriament  a  proves

extraordinàries presencials/online) per recuperar aquests mòduls


