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Estimades famílies:  

Després d'unes vacances diferents, dilluns pròxim reprendrem el treball amb més força i 
il·lusió si és possible.  

Els seus fills i filles continuaran rebent el material de treball i les correccions oportunes a 
través dels canals habituals, que esperem que funcionen millor, després que Conselleria haja 
millorat, entre altres mitjans, l'accés a Aules. Amb tot això, esperem que els nostres alumnes 
reprenguen l'hàbit de treball, consoliden coneixements i adquirisquen altres bàsics. Així 
mateix i com han fet vostés fins ara, poden consultar-nos qualsevol dubte que els sorgisca, 
especialment per correu electrònic o per web família.  

Hem rebut preguntes d'algunes famílies sobre la forma d'avaluar el tercer trimestre, quins 
seran els criteris de promoció, etc. Amb la finalitat de contestar-les, publiquem en la pàgina 
web del centre una carta de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, 
sobre els acords presos per la Conferència Sectorial d’Educació el passat 15 d’abril respecte a 
estos temes. Els acords més destacables són els següents:  

1. El calendari escolar es manté vigent, allargant el període lectiu, en el seu cas, per a 
l’alumnat de 2n de Batxillerat, al retardar-se les dates previstes per a la PAU.  

2. Es flexibilitzarà el currículum, seleccionant els continguts més rellevants per a aconseguir 
competències clau en l'ESO i els imprescindibles per a l'alumnat que finalitza etapa (4t ESO, 
2n FPB i 2n Batxillerat).  

3. Es continuarà treballant perquè l'alumnat amb difícil accés a les TIC, tinga una adequada 
atenció educativa.  

4. L'avaluació, promoció i titulació ha de ser regulada per una normativa estatal i autonòmica 
que encara no ha sigut publicada. No obstant això, la Conselleria d'Educació de la Comunitat 
Valenciana ha proposat que l'avaluació del tercer trimestre se centre en la valoració del treball 
realitzat durant l'activitat educativa desenrotllada a distància, tenint en compte a l’alumnat 
amb dificultat d’accés a mitjans tecnològics. És a dir, que la tercera avaluació sí que serà 
avaluada i l’avaluació final tindrà en compte el treball realitzat durant tot el curs (les tres 
avaluacions).  

5. Amb caràcter general, l'alumnat promocionarà al curs següent, amb un informe individual 
en què es valore el treball realitzat i en el qual s'indiquen els aspectes en què té més dificultat. 
Ha de quedar clar, en este sentit, que el fet de que un estudiant promocione no significa que 
no tinga matèries suspeses que haja de recuperar en un futur. De la mateixa manera, es manté 
la possibilitat de repetir curs, sempre que l'equip docent considere que eixa és la millor opció 
per a que l’alumnat puga continuar el seu procés educatiu.  
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6. Els criteris de titulació en 4t d'ESO, 2n FPB i 2n de Batxillerat també han de ser publicats, 
així com les dates i el procediment per a realitzar proves extraordinàries per a l'alumnat que 
no haja obtinguda avaluació final positiva. Per tant, per a concretar en detall aspectes sobre els 
criteris de promoció i titulació, caldrà esperar que es publique la normativa específica, tant en 
l'àmbit estatal com la seua transposició per a la Comunitat Valenciana.  

7. Respecte a les proves d'EBAU (PAU), es duran a terme els dies 7, 8 i 9 de juliol en 
convocatòria ordinària i el 8, 9 i 10 de setembre en convocatòria extraordinària.  

Finalment, volem transmetre'ls que, si la seua situació familiar ha canviat per algun motiu, els 
agrairíem que ens ho comunicaren, per a ajudar-los en tot allò que pugam. Saben que poden 
comptar amb tots nosaltres.  

 
Una salutació  
Professorat i Equip Directiu 


