
 
 
 
 
 
 
 
 

Benvolgudes famílies,  
 
Després de rebre les instruccions per a l’avaluació del tercer trimestre del Departament 
d’ensenyament amb motiu de l’allargament del confinament i el tancament de les escoles, us 
informem del procediment que seguirem per avaluar els vostres fills i filles en aquesta darrera fase 
del curs.  
 
Durant aquest període, més que mai, hem d’entendre l’avaluació des d’una perspectiva formativa 
i formadora que permet als docents acompanyar i millorar el procés d’aprenentatge dels 
seus alumnes. El més important és detectar les dificultats per posar els mitjans que calgui per 
reconduir-les i garantir així l’evolució acadèmica satisfactòria. El retorn de les tasques serà 
qualitatiu per donar a conèixer a l’alumnat què s’espera del seu aprenentatge i què és allò que ha 
de millorar.  
 

EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE  
 
S’elaborarà un informe qualitatiu que reflecteixi el progrés dels alumnes al llarg del curs i on 
s’inclouran també les observacions i el progrés que l’alumne ha fet durant els temps que ha estat 
a casa. Aquest informe reflectirà l’evolució madurativa i la situació personal i emocional de l’alumnat 
de primer cicle d’educació infantil.  
 

EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE 
 
S’elaborarà un informe qualitatiu que reflecteixi el progrés dels alumnes al llarg del curs i on 
s’inclouran també les observacions de les tutores i mestres especialistes durant les 
videoconferències. L’informe reflectirà especialment el progrés que l’alumne ha fet durant aquestes 
últimes setmanes tant a nivell acadèmic, com personal i emocional de l’alumnat de segon cicle 
d’educació infantil.  
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
 
Els alumnes rebran el butlletí d’avaluació del tercer trimestre amb el resultat global i una 
valoració qualitativa de l’evolució en aquestes darreres setmanes, tenint en compte l’especificitat 
de cada alumne i personalitzant en tot moment els criteris d’avaluació segons les 
circumstàncies familiars. L’última part del curs ha de servir per millorar el desenvolupament de 
les competències i els resultats obtinguts en el procés d’avaluació. 

 
Per al càlcul de la nota de la tercera avaluació se seguiran els següents criteris:  
 

De 1r a 5è de primària 
 
50% d’activitats d’avaluació 
Els alumnes rebran les activitats d’avaluació a la proposta didàctica setmanal amb el termini 
d’entrega. El lliurament i el retorn de l’activitat es farà mitjançant el classroom de la classe.  
 
25% d’observació durant les videoconferències 
En aquest apartat es tindrà en compte l’esforç, la dedicació, l’assistència, la puntualitat durant les 
sessions virtuals  i l’actitud i respecte.  
 
25 % d’autoavaluació i avaluació per part de les famílies a través d’un formulari que es 
compartirà amb els alumnes i les famílies en el moment oportú.   
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6è de primària 
 
60% d’activitats d’avaluació 
Els alumnes sabran quines són les activitats que es tindran en compte i tindran un temps raonable 
per a la seva elaboració. El lliurament es farà mitjançant el classroom de la classe on els professors 
habilitaran les tasques per poder lliurar-les i on es farà el retorn qualitatiu.  
 
25% d’observació durant les videoconferències 
En aquest apartat es tindrà en compte l’esforç i la dedicació, l’assistència i puntualitat durant les 
sessions virtuals  i l’actitud i respecte.  
 
15 % d’autoavaluació dels alumnes i avaluació per part de les famílies a través d’un 
formulari que es compartirà amb els alumnes i les famílies en el moment oportú.   
 
 
 

*Per als alumnes que no hagin pogut connectar-se a les sessions virtuals o no hagin 
pogut elaborar les tasques encomanades, s’establiran criteris específics d’avaluació 

que tinguin en compte la seva situació. 
 
Butlletí d’avaluació final de curs 
 
Alumnes i famílies rebreu el butlletí final de curs on es recull el nivell d’assoliment de cadascuna e 
les dimensions de les matèries.  
 
L’última part del curs no modificarà de manera negativa l’avaluació qualificadora dels aprenentatges 
assolits en el període de setembre de 2019 a març de 2020.  
 
 
 

PRIMÀRIA MUSICAL , ESTUDIS DEL CONSERVATORI DEL LICEU 
 
 

Els alumnes que segueixen els estudis de primària musical del Liceu han continuat, durant el 
període de confinament, amb la formació musical virtual mitjançant la proposta d’activitats 
específica i les sessions virtuals amb els professors/es. 
 
L’avaluació del Nivell Bàsic es farà mitjançant una modalitat no presencial a principis de 
juliol en què el professorat de l’escola coordinat amb el professorat del Conservatori del Liceu 
valoraran el progrés dels alumnes tenint en compte els resultats de la primera avaluació (exàmens 
fets el mes de febrer), l’històric d’avaluació continuada i el progrés dels alumnes fins al juny.  
 
Des del Conservatori del Liceu ens han comunicat que ajustaran el model d’examen i el currículum 
per tal de facilitar que els alumnes superin el curs sempre i quan els objectius i continguts clau de 
cada nivell es considerin assolits.  
 
L’avaluació tindrà en compte les tres matèries que els alumnes cursen en el programa oficial:  
 
LLENGUATGE MUSICAL  
 

§ Per als alumnes de Bàsic 1 i Bàsic 2  (1r i 2n de primària) 
 

L’avaluació es farà mitjançant una prova única a principis de juliol en la modalitat online a través 
d’una prova escrita facilitada pel conservatori i una altra oral seleccionada pel professorat de l’escola 
que els alumnes faran arribar als professors del centre i que ells valoraran.  
Els exercicis que els alumnes han fet al llarg d’aquestes setmanes responen a la pràctica dels 
continguts que presentaran a examen. Per als alumnes de Bàsic 1 i Bàsic 2 els continguts treballats 
han servit per reforçar els continguts que s’havien impartit de manera presencial al centre.  
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A partir de la propera setmana la Lali Camps farà arribar material complementari de llenguatge 
musical als alumnes de 1r i 2n de primària per tal de preparar l’examen. Els alumnes que vulguin 
presentar-se a l’examen rebran:  

- Proposta d’activitats extres per preparar l’examen 
- Reforç de llenguatge musical a l’aula de suport virtual  
- Proposta d’activitats setmanals 
- Videoconferència setmanal amb el professor/a de la matèria 

 
En cas que per qualsevol circumstància algun alumne de Bàsic 1 o Bàsic 2 no pugui examinar-se 
ara, podrà tornar a fer-ho durant el mes d’octubre de manera presencial al centre.   
 

§ Per als alumnes de Bàsic 3 a Bàsic 6  (3r a 6è de primària) 
 

Es considerarà superat el curs si els alumnes assoleixen el nivell corresponent de lectura i entonació, 
percepció auditiva i continguts teòrics. L’avaluació es farà mitjançant una prova a principis de juliol 
en la modalitat online a través d’una prova escrita i una altra oral que els alumnes faran arribar als 
professors del centre i que ells valoraran. En l’avaluació final es tindrà en compte l’evolució de 
l’alumne durant el confinament atès que s’ha avançat en els continguts durant aquest temps,  així 
com el resultat parcial de la primera avaluació i l’històric d’avaluació continuada.  
 
Des de l’escola us volem animar perquè els vostres fills i filles es presentin a l’examen de llenguatge 
musical ja que, ens consta, que el conservatori facilitarà que els alumnes puguin superar la prova 
satisfactòriament i alleugeriran els criteris d’avaluació per adaptar-se a la situació d’excepcionalitat.  
 

 
CANT CORAL 
No caldrà fer cap prova específica. Es considera que, per la preparació de la Cantata i l’assaig 
general, tots els alumnes superen la matèria i són considerats APTES.  
 
INSTRUMENT 
 

§ Per als alumnes de Bàsic 1 i Bàsic 2  
Els alumnes faran arribar als seus professors de l’escola un vídeo gravat tocant una de les peces 
musicals del temari treballat amb els professors d’instrument durant el confinament. Els professors 
posaran nota de l’evolució i en una avaluació conjunta amb el professorat del Conservatori del Liceu 
acordaran la nota final.  
A partir de la propera setmana la Lali Camps farà arribar material complementari als alumnes de 
1r i 2n de primària que es vulguin examinar i no estiguin fent l’extraescolar d’instrument .  
 

§ Per als alumnes de Bàsic 3 a Bàsic 6 
Els alumnes faran arribar als seus professors de l’escola un vídeo gravat tocant una de les peces 
musicals del temari treballat amb els professors d’instrument durant el confinament. Els professors 
posaran nota de l’evolució i en una avaluació conjunta amb el professorat del Conservatori del Liceu 
acordaran la nota final tenint en compte també el resultat parcial de la primera avaluació i l’històric 
de l’alumne. En cas de no superar l’examen d’instrument, es donarà una nota parcial i, en la 
convocatòria d’examen de febrer del 2021 s’avaluaran els continguts que hagin quedat pendents 
d’aquest curs.  
 
Des de l’escola us recomanem que, en la mesura del possible, els alumnes que vulguin presentar-
se a l’examen d’instrument s’inscriguin a l’extraescolar virtual d’instrument per garantir un bon 
resultat a l’examen.  
 
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la inscripció als exàmens o l’avaluació dels alumnes de 
primària musical, podeu escriure a lcamps@padredamiansscc.net 

  
 
Rebeu una cordial salutació,  

Barcelona, 4 de maig de 2020 
 

 
 


