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A Ferreries, 21 d’abril de 2020.

Benvolguda família,

Primer de tot us volem agrair el suport que hem rebut per part vostra per poder
continuar amb l’ensenyament del vostres fills i filles durant aquest mes en què
l’autoritat educativa va acordar el tancament de les aules com a mesura necessària
per evitar la propagació massiva del Covid-19 i el col·lapse del sistema sanitari.
Amb la intenció de mantenir-vos informats i mantenir el contacte proper amb
vosaltres, a continuació resumim els trets més importants de com es realitzarà
aquest curs l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes d'educació primària, segons
les instruccions aprovades per la Conselleria d’Educació (si en properes reunions
ens informen d’algun canvi us mantindrem degudament informats).
L’equip educatiu adaptarà la programació docent per al període que resta del curs,
del qual es mantén el calendari lectiu. Es seguiran reforçant i sel.leccionant els
aspectes més essencials dels currículums i, en conseqüència, es revisaran els
criteris d’avaluació i qualificació per adaptar-los a cada cas i fer possible una
avaluació personalitzada, que tindrà també en compte les circumstàncies personals
en què s’ha trobat cada alumne durant aquest període i de les quals heu anat
informant al seu tutor.
Així mateix la Conselleria especifica que els Equips d'orientació han d'estar al servei
de les famílies. És per aquest motiu que aquells alumnes concrets de les tres etapes
educatives que regularment són atesos per l´EO seguiran sent atesos per les
especialistes per fer una feina específica de seguiment, reforç i consolidació dels
aprenentatges. I també resten a disposició de totes les famílies per allò que
necessiteu.
L’avaluació final es farà amb les evidències d’aprenentatge recollides a la primera i
segona avaluació i amb la feina realitzada a casa durant el temps de suspensió de
les classes presencials, de tal forma que la qualificació final no podrà ser inferior a la
que l’alumne ja tenia abans de la suspensió de les classes, però sí es podrà millorar
amb la valoració de les tasques fetes des de casa.
Per altra banda, les condicions de promoció de curs són les que ja existien, amb la
particularitat de què, igual que amb la programació, els criteris establerts es
revisaran per adaptar-los a les circumstàncies actuals. Pel que fa a la repetició de

curs es contemplarà com a un decisió molt excepcional de la qual el tutor o tutora,
si n’és el cas, informarà oportunament a la família.
Hem de dir que és molt important que els vostres fills i filles continuïn realitzant les
tasques programades ja que aquestes, a més de servir per millorar la qualificació,
cosa molt important, són essencials per assolir un millor nivell competencial pel
proper curs, al qual s’ha previst incloure els continguts que no s’hagin pogut
completar durant aquest. És el moment de reforçar i introduir coneixements, ajudant
als alumnes a començar el proper curs amb la millor preparació possible malgrat la
situació actual. També volem recordar que és important el retorn d'aquestes feines
als tutors i tutores per poder fer-ne el seguiment corresponent. Sempre tenint en
compte les vostres possibilitats i essent conscients que la realitat de cada casa ara,
més que mai, marca el dia a dia en aquests moments d'incertesa.
En definitiva, de del centre continuam fent feina per garantir el dret d’educació dels
vostres fills i filles i afavorir el seu creixement en valors amb el desig de què aquesta
situació hagi enfortit el vincle entre la comunitat educativa de la que tots hi forman
part.
Quedam a la vostra disposició per a qualsevol aclariment i us recordem que tot
l'equip docent us intentem donar tot el suport necessari per allò que necessiteu i
volem fer-nos sentir a prop vostre. Creiem, definitivament, que ara el més important
és l'acompanyament proper als vostres fills i filles, estar al seu costat i aprofitar els
aprenentatges que podem extreure d'aquesta situació. Aprofitem, encara que sigui
des de la distància i de manera virtual, per enfortir actituds de cooperació,
confiança, autonomia i responsabilitat. Entre tots, com deia la glosa, aprendrem a
viure, a entendre el "nou món" que ara tenim al davant i en treurem el costat bo.

Direcció i Equip docent de l’Etapa Primària.

