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COMUNICAT SOBRE LA 3a AVALUACIÓ I EL FINAL DE CURS DURANT LA SITUACIÓ 
DE CONFINAMENT 
 
 
22 d’abril de 2020 

 
 
 
 

 

Benvolgudes famílies i alumnes, 

 

 

Ens posem en contacte amb vosaltres per actualitzar la informació amb les últimes novetats publicades 

pel Departament d’Educació pel que fa al funcionament del 3r Trimestre i les avaluacions de final de 

curs. 

 

 

A) 2a AVALUACIÓ. Fins al 7 d’abril les tutores i tutors us van fer arribar els informes 

provisionals de notes de la 2a Avaluació. Les còpies definitives signades en paper les rebreu 

quan es torni a obrir el centre i es puguin imprimir. 

 

És molt important que us poseu en contacte amb el vostre tutor o tutora davant qualsevol 

dubte o problema tant de notes com de la feina telemàtica d’aquest 3r Trimestre. Si teniu 

problemes de comunicació pel correu electrònic o d’accés a WEERAS feu-nos-ho saber a través 

del mòbil 667 11 78 82. 

 

B) Docència durant el 3r Trimestre. Continuem amb l’objectiu, mentre duri aquesta situació de 

confinament, d’afavorir l’aprenentatge de les competències bàsiques imprescindibles per poder 

aprovar el curs.  

 

De manera setmanal, com hem fet fins ara, s’actualitza el Full de tasques de totes les matèries 

que es pot consultar a través del Bloc de WEERAS. Cal estar atents a les actualitzacions 

d’aquests fulls d’activitats i a les dates de lliurament de les tasques. Des de les tutories es 

coordinen les activitats per evitar una sobrecàrrega de feina o superposició de sessions de 

videoconferència. Si observeu qualsevol disfunció comuniqueu-ho al vostre tutor/a. 

 

Els tutors i tutores realitzaran sessions i activitats de tutoria cada setmana per recollir les 

peticions, queixes i suggeriments dels seus alumnes. Aquestes sessions es faran per 

videoconferència de manera preferent, en funció de la connectivitat a internet de cada 

professor. Altres opcions serien els grups de Whatsapp, fòrums o correu electrònic. 
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L’equip d’orientació format per Núria Sansano, Tina Vericat, Tamara Forner, així com 

l’educadora Neus Gascó i la Tècnica d’Integració, Glòria Bosch, estan fent un seguiment i 

acompanyament d’aquells alumnes que necessiten una atenció individual personalitzada. Si us 

voleu posar en contacte amb elles, demaneu-ho a través dels tutors. 

 

En aquest sentit també podeu demanar l’ajut del Servei d’Orientació i Acompanyament a les 

Famílies (SOAF) del Consell Comarcal del Montsià, trucant al telèfon 699 611 914 i preguntant 

per la Sra. Cynthia Del Pino. Us ofereixen ajuda per resoldre qualsevol problema de relacions 

familiars, recerca de recursos, resolució de conflictes, etc. 

 

C) AVALUACIÓ FINAL D’ESO. D’acord amb les instruccions publicades pel Departament 

d’Educació, el curs acabarà el 19 de juny, com estava previst. Per tant, es farà una avaluació 

final ordinària i una altra extraordinària a finals de juny i es lliuraran els butlletins de notes en 

les dates previstes sempre que sigui possible (Ordinària: 17 de juny – Extraordinària: 29 de 

juny). No es farà avaluació parcial del 3r Trimestre. 

 

Per decidir les qualificacions finals i el pas de curs es tindran en compte els resultats del 1r i del 

2n trimestre, així com el treball a distància fet durant el 3r trimestre que servirà per millorar la 

nota. Les activitats fetes durant el 3r trimestre no afectaran negativament a la nota final, però 

en cap cas hi haurà “aprovat general”. 

 

Durant el 3r Trimestre es faran activitats de recuperació telemàtiques per als alumnes que 

tinguin suspesos el 1r o 2n parcial, o tinguin matèries pendents de cursos anteriors. 

 

Els Treballs de Síntesi de 1r, 2n i 3r no es faran. Això no afectarà les qualificacions ni al pas de 

curs. Del projecte de recerca de 4t s’avaluarà la feina feta fins al 12 de març. 

 

D) AVALUACIÓ FINAL DE BATXILLERAT. També es manté el calendari fins al 19 de juny i 

s’elimina l’avaluació parcial del 3r Trimestre. 

 

1r de BATXILLERAT. Hi haurà avaluació final ordinària al juny i una avaluació extraordinària al 

setembre, com estava previst. Hi haurà recuperacions telemàtiques d’aquells alumnes que 

hagin suspès el 1r o 2n trimestre. Les activitats realitzades durant el tercer trimestre no 

afectaran negativament a la nota final de curs. Els continguts no impartits aquest trimestre es 

programaran dins del 2n curs. 

 

2n de BATXILLERAT. L’avaluació final ordinària s’ajorna en funció del nou període de matrícula 

de les PAU. Per als alumnes amb la 1a o 2a avaluacions suspeses, o alguna matèria pendent del 

curs anterior, hi haurà recuperacions telemàtiques durant el mes de maig. Les activitats fetes 

durant el tercer trimestre no afectaran negativament la nota final de curs. Es podran fer 

activitats per millorar la qualificació de qualsevol matèria. 
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E) AVALUACIÓ FINAL DEL CICLE FORMATIU. El calendari escolar es manté. Les dates de les 

avaluacions finals ordinària i extraordinària, també. 

 

1r Curs. S’avaluaran les Unitats Formatives acabades i les pendents d’acabar que es puguin 

completar amb activitats telemàtiques durant el 3r Trimestre. Les Unitats Formatives que no es 

puguin impartir es passaran a 2n curs. Les activitats telemàtiques no afectaran negativament a la 

nota final de curs. 

 

2n Curs. Les qualificacions finals de curs s’obtindran a partir de totes les Unitats Formatives 

realitzades fins al 12 de març, afegint el treball telemàtic fet durant el tercer trimestre. Aquest 

treball no afectarà negativament la qualificació final. Les qualificacions dels mòduls 

professionals s’obtindran fent la nota mitjana ponderada entre les UF acabades, com a mínim. 

 

En els dos cursos es disposarà d’una convocatòria d’avaluació extraordinària durant el mes de 

juny. 

 

F) SORTIDES EXTRAESCOLARS. Queden anul·lades totes les sortides extraescolars fins a final 

de curs. En el cas que haguéssiu fet pagaments d’aquestes sortides, tots els imports us seran 

abonats tan aviat com estigui operativa la secretaria del centre. El viatge de final de 4t també 

s’ha anul·lat; estem gestionant amb l’agència de viatges la devolució dels imports pagats, els 

quals us seran abonats al més aviat possible. 

 

Som conscients de la situació excepcional que estem vivint i de les dificultats que això comporta, però 

hem de continuar endavant amb esforç i esperit de superació. Hem de continuar aprenent i vetllant per 

l’educació dels nostres joves, amb l’ajut de les tecnologies que tenim a l’abast, però ara el més 

important és protegir-nos i tots junts poder superar aquesta crisi sanitària. 

 

Us deixem uns enllaços útils per facilitar-vos la feina i la comunicació amb el centre.  

Cuideu-vos! Cuidem-nos! 

 

L’Equip Directiu 

 

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS 

Plataforma WEERAS 

Plataforma MOODLE 

Correus electrònics del centre: ies-manuel-sales@xtec.cat | suport-educat@institutulldecona.cat 

Pàgina web del centre 

Facebook del centre 

Pàgina del Departament de Salut sobre el Coronavirus  

https://web.weeras.com/
https://agora.xtec.cat/ies-manuel-sales/moodle/
mailto:ies-manuel-sales@xtec.cat
mailto:suport-educat@institutulldecona.cat
https://agora.xtec.cat/ies-manuel-sales/
https://www.facebook.com/institut.ulldecona
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/

