
Benvolgudes famílies, 

 

Des la coordinació i tutories de batxillerat els volem fer arribar les pautes a 
seguir a batxillerat per aquest 3r trimestre de confinament  que, òbviament, 
segueixen les directrius del Departament d’Ensenyament. 

Malgrat la situació extraordinària actual, s’ha de vetllar per mantenir l’acció 
educativa en la mesura que les condicions ho permetin. Atesa la realitat no 
presencial iniciada després de Setmana Santa tenim com a objectiu ajudar a 
consolidar i millorar les competències i la qualificació de l’alumnat, tenint en 
compte una premissa bàsica: en cap cas es podrà modificar de forma negativa 
l’avaluació dels aprenentatges assolits fins al 12 de març. 

Cal tenir en compte que l’alumnat ha cursat dos dels tres trimestres del curs, i 
que el professorat disposa de la informació recollida en les dues avaluacions 
establertes a  2n de batxillerat , i, a 1r de batxillerat , on no es varen poder dur 
a terme la major part dels exàmens trimestrals, caldrà avaluar aquest  2n 
trimestre tenint en compte tota la informació del treball i proves específiques 
realitzades presencialment durant aquest període, per tant, amb la informació 
disponible fins al 12 de març. 

L’alumnat que no hagi superat alguna matèria en el 1r/2n trimestre té el dret a 
recuperació, que en aquestes circumstàncies   consistirà en el lliurament pautat 
de tasques de recuperació durant els mesos d’abril i maig o d’avaluacions 
personals en línia, segons determini cada departament pedagògic. 

Tot l’alumnat que per mitjana entre la 1a i 2a avaluació ja hagi superat totes les 
matèries rebrà propostes formatives de treball no presencial de forma periòdica 
de cada àrea per completar la qualificació de cada matèria. El  treball d’aquest 
3r trimestre, i que com ja hem apuntat, no podrà condicionar de forma negativa 
l’avaluació final, tot el contrari, pot ajudar a millorar-la. 

L’alumnat a través de les tutories virtuals i del contacte amb la resta del 
professorat rebrà les informacions sobre els criteris d’avaluació, que també es 
publicaran a la web de l’ Institut. 

Els exàmens de pendents de matèries de 1r de batx. per als alumnes de 2n de 
batxillerat queda ajornat fins a finals de maig. Cada departament establirà  els 
criteris i formats de la recuperació. 

El TdR – Treball de recerca- de 1r de batxillerat mantindrà, en principi, el 
calendari establert, o fins i tot, sempre que sigui possible es podria avançar la 
data de tria després de l’avaluació final de curs. 

En cas que no es superin alguna/es matèries comptem amb les recuperacions 
de juny per a 2n de batxillerat i amb les de juny i setembre per a 1r de 
batxillerat. 

En tot cas els demanem que ens facin confiança, que la nostra voluntat és 
sempre donar suport i ajudar el nostre alumnat, i que aquestes circumstàncies 
tan complicades que ens ha tocat de viure no poden perjudicar ningú, sinó tot el 



contrari.  També els demanem que animin els seus fills/es a seguir treballant i a 
fer els treballs per aprendre, és l’única manera d’avançar. 

Sempre que calgui es poden posar en contacte amb nosaltres a través del 
correu de l ’institut i desitgem que tots estiguin bé. 
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