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A Ferreries, 21 d’abril de 2020.
Benvolguda família,
Primer de tot, us volem agrair el suport que hem rebut de part vostra per
poder continuar amb el procés d’ensenyament a casa. Som conscients del
vostre interès i la vostra dedicació en aquest temps de tanta incertesa.
Amb la intenció de mantenir-vos informats, a continuació resumim els punts
més importants de com es realitzarà l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat
d'ESO, 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. Es reforçaran i sel·leccionaran els aspectes més essencials dels
currículums perquè som coneixedors de les circumstàncies excepcionals
d'aquest període.
L’avaluació final ordinària del juny es farà amb els resultats de la primera i
segona avaluació. Per tant la qualificació no podrà ser inferior a la que es
tenia abans de la suspensió de les classes, però sí que es pot millorar amb la
valoració de les tasques fetes des de casa. Així mateix, també es programaran
tasques per a aquell alumnat que necessiti recuperar les avaluacions
negatives, del propi curs o de cursos anteriors.
L’avaluació final extraordinària de setembre comprendrà els continguts
treballats abans de la suspensió de les classes presencials i, també en aquest
cas, les tasques fetes des de casa serviran per millorar la qualificació. Es
mantén el calendari previst per les proves presencials de setembre.
Per altra banda, les condicions de promoció de curs són les que ja existien,
encara que els criteris establerts es poden revisar per adaptar-los a les
circumstàncies actuals. La repetició de curs es contemplarà com a una decisió
molt excepcional, però no impossible, i el tutor o tutora, si n’és el cas,
informarà oportunament a la família.
Hem de dir que és molt important que des de casa se segueixin les tasques
programades ja que, a més de servir per millorar la qualificació o recuperar
avaluacions, són una base per assolir un millor nivell competencial pel proper
curs. També volem recordar que és important el retorn d'aquestes feines al

professorat per poder fer-ne el seguiment corresponent sempre segons les
vostres possibilitats.
Volem fer-nos sentir a prop vostre i, per açò, estarem a la vostra disposició per
a qualsevol aclariment. Tot el professorat i l’equip d’orientació us intentarà
donar el suport necessari per allò que necessiteu. 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.
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