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INDICACIONS ACCIÓ EDUCATIVA I AVALUACIÓ DEL 3r TRIMESTRE: 
 

Benvolguda família, 

En base a les noves instruccions del Departament d’Educació rebudes recentment, i per 

tal de concretar aspectes curriculars del 3r trimestre que hem iniciat de forma telemàtica, 

us compartim la següent informació que afecta als estudis de l’ESO: 

- Reforç de l’acció tutorial per mantenir un contacte directe amb els alumnes. 

- El 3r trimestre, com ja us vàrem indicar, tindrà un caràcter sumatiu en positiu, 

per tant, els resultats d’aquest no podran condicionar als obtinguts durant el 

1r i el 2n trimestre. Sí que, per tant, seran un valor afegit i no una penalització 

en la nota final. 

- Aquelles matèries no assolides durant el 1r i 2n trimestre, s’hauran de 

recuperar en les condicions i en les dates que marqui el professorat 

corresponent. 

- Per tal de facilitar l’organització en la realització de les tasques encomanades, 

aquestes quedaran distribuïdes, en matèries i setmanes. Veure calendari 

adjunt. 

- En cap cas les instruccions del Departament parlen d’un aprovat general.  

- Es manté el calendari escolar, per tant el curs escolar i les activitats curriculars  

finalitzaran el 19 de juny. 

- Activarem als alumnes a la plataforma iEduca per tal de reforçar els canals de 

comunicació. 

Aquestes noves instruccions, en cap cas volen afegir angoixa o incertesa a una situació ja 

prou complicada. Volen ser una ajuda al desenvolupament personal competencial de 

cadascun dels nostres alumnes. Per tant, en el sentit de les indicacions anteriors, cada 

alumne ha de marcar el seu propi ritme de treball i nosaltres ho considerarem en positiu. 

Són moltes les diversitats de ritmes d’aprenentatge i de treball, sumats a més a les noves 

circumstàncies personals de cadascú de nosaltres. 

Seguirem tenint en consideració totes les adaptacions curriculars i plans individualitzats i, 

més que mai, també tots aquells condicionants personals que no permetin un seguiment 

“normalitzat” de les activitats. Ens adaptarem a les realitats i particularitats de cadascú. 

Us recordem que  una de les competències a treballar més important d’aquests dies serà 
l’organització personal, ajudar als nostres alumnes a mantenir un cert ordre i 
sistematització de les tasques i l’entrega d’aquestes. 
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Els documents que regulen les noves programacions són accessibles a l’espai moodle per 
a tot l’alumnat. 

Volem seguir mantenint un contacte directe, en la mesura de les possibilitats, amb tota la 

comunitat educativa i donar, ara més que mai, sentit al concepte de comunitat que 

interacciona i conviu, que s’escolta i s’ajuda.  

Aquesta crisi ha demanat, demana i demanarà el millor de tots nosaltres, tant com ara, 

com en un futur proper i requerirà que ens cuidem i ens ajudem. Amb més o menys 

encert, això és el que volem fer, és la nostra voluntat i el nostre principal objectiu, 

aconseguir actuar com una autèntica comunitat educativa. 

 

Esperem poder-nos retrobar aviat!! 

 

 

                                                                            

Equip directiu                                                                                           Lleida, 22 d’abril de 2020 

 


