Benvolgudes famílies i alumnes,
Us informem d’algunes qüestions importants que s’han tingut en compte a l’hora de
proposar les tasques d’aquest tercer trimestre, així com dels criteris d’avaluació que es
tindran en compte:

1. El calendari escolar no es modifica. El curs acaba, per tant, el 19 de juny, tal i
com estava previst.
2. Es farà l’informe d’avaluació del tercer trimestre i es lliurarà a les famílies de
forma telemàtica.
3. Les tasques proposades per al tercer trimestre podran ser assolides per
l’alumnat de la manera més autònoma possible i amb l'acompanyament de
l’equip docent, especialment el seu/va tutor/a.
4. És molt important que l’alumnat s’esforci en mantenir la rutina acadèmica, així
com uns horaris coherents, en la mesura que les circumstàncies ho permetin,
per tal de garantir la seva formació i evolució acadèmica en el futur.
5. La nota final del curs serà la nota del primer quadrimestre en el cas de la ESO i
de la mitjana del primer i segon trimestre en el cas del PFI. Aquesta nota es
podrà millorar amb les tasques del tercer trimestre.
6. La correcció de les tasques proposades durant aquest trimestre sempre aniran
acompanyades d’un consell orientador per part dels/les mestres.
7. Respecte a les tasques del tercer trimestre es tindran en compte:
-

La valoració positiva a partir de les feines presentades de forma
global:
o

A partir del 50% les feines presentades: assoliment
satisfactori.

o

A partir del 75% de les feines presentades: assoliment
notable.

o

Amb el lliurament total o quasi total de les feines
presentades: assoliment excel·lent.

-

-

El compliment dels terminis en el lliurament de les tasques:
o

No presentat dins del termini: no assolit.

o

Presentat dins del termini: assoliment satisfactori.

La correcció i retorn dels treballs presentats (en cas que sigui
necessari).
o

Rep les correccions però no les revisa i les corregeix: no
assolit

o
-

Revisa i corregeix els errors: assoliment satisfactori.

La participació en les videotrucades, classes individuals i/o grupals i
altres vincles amb l’escola:
o

No ha participat o ha tingut una participació baixa o nul·la: no
assolit

o

Participa de forma esporàdica: assoliment satisfactori.

o

Ha participat sempre o quasi sempre: assoliment excel·lent.

* En casos justificats es flexibilitzarà el termini d’entrega de tasques, així
com altres circumstàncies personals de l’alumnat.

