
 
L’AVALUACIÓ DEL 3r TRIMESTRE I GLOBAL A LA SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
CURS 2019-2020 
 

Havent rebut les instruccions del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en             

relació a l’avaluació del tercer trimestre i global per a tots els alumnes d’ensenyaments              

obligatoris i postobligatoris no universitaris, ens disposem a informar-vos dels aspectes més            

rellevants i que cal tenir molt en compte per acabar aquest curs.  

 

Consideracions prèvies relatives a la normativa oficial publicada:  

 

“Amb les evidències i observacions que es puguin recollir [al llarg del tercer trimestre], caldrà               

elaborar l'informe que, en l'educació obligatòria, ha de reflectir els resultats obtinguts en             

l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne o alumna corresponent a la 3a avaluació.             

(...) Quan finalitzi el tercer trimestre, el tutor o tutora ha d'informar per escrit, mitjançant               

l'informe d'avaluació, els i les alumnes i els seus pares, mares o tutors i tutores legals del                 

desenvolupament del seu procés d'aprenentatge en els àmbits associats a les matèries i en              

els transversals, i de les habilitats de relació i socialització.”  

 

“L’objectiu d’aquest document és establir de quina forma l’última part del curs ha de servir               

per ajudar a millorar el desenvolupament de les competències i els resultats obtinguts en el               

procés d'avaluació de l’alumnat, tenint en compte una premissa bàsica: en cap cas podrà              

modificar de manera negativa l’avaluació dels aprenentatges assolits en el període de            

setembre de 2019 a març de 2020.” 

 

“El calendari escolar finalitza el dia 19 de juny (...) i, per tant, caldrà programar les sessions                 

d’avaluació ordinària i extraordinària, d’acord amb les dates establertes en el calendari del             

curs 2019-2020” 

 

PROPOSTA DEL CENTRE PER ALS NIVELLS D’ESO I BATXILLERAT 
Atenent a les instruccions donades pel departament d’Educació, la nostra tasca docent            

continuarà en els mateixos termes i condicions que hem vingut fent fins ara, amb la               

proposta setmanal d’activitats, així com les sessions virtuals de cada matèria. És la manera              

d’anar recollint les evidències que se’ns demanen a les instruccions. També continuarem            



 
amb el seguiment acadèmic i personal dels alumnes. El funcionament de l’escola virtual el              

teniu detallat a la infografia que us fem arribar amb aquest document.  

Partint d’aquesta base, sí que cal esmentar dos canvis que introduïm al que hem fet fins                

ara, després d’analitzar les propostes rebudes per part de les famílies i alumnes. En aquest               

sentit, s’ha decidit habilitar la franja de les 9:00 a les 10:00 hores del matí perquè els                 

professors o les matèries que ho necessitin disposin d’un altre moment dins l’horari per              

poder programar alguna sessió extra de treball o per poder-hi desenvolupar activitats de             

treball conjunt entre els alumnes i els professors. També les sessions d’EFE de la              
Secundària s’han adaptat a les demandes detectades i s’han reorganitzat per atendre            

millor els alumnes i seguir oferint una proposta d’activitat física indispensable en aquests             

moments de confinament. Així mateix, davant l’excepcionalitat del curs de 2n de            
Batxillerat, les famílies amb alumnes en aquest curs rebreu un document amb els detalls              

específics sobre el desenvolupament del que resta d’aquesta tercera avaluació i com            

organitzarem el període de preparació de les PAU (el document, com sempre, també estarà              

disponible a clickedu perquè tothom el pugui consultar). Malgrat això, la informació present             

en aquest document, és vàlida per tots els cursos de la ESO i el Batxillerat, inclòs el 2n.  

 

Tercer trimestre, curs 2019-2020 
Tal com s’esmenta a la normativa, la formació no presencial duta a terme en el període de                 

confinament no podrà modificar negativament la primera ni la segona avaluació del curs.             

Per tant, hem d’entendre la tercera avaluació com l’oportunitat de no perdre els hàbits de               

treball i estudi dels alumnes, així com la possibilitat de seguir construint una base sòlida de                

coneixements essencials i necessaris per seguir avançant en el seu procés d’aprenentatge,            

ja sigui en aquest propi curs, com preparant-los per a cursos posteriors. A més, aquest               

tercer trimestre també l’hem de concebre com un escenari per seguir millorant            

acadèmicament i per seguir creixent com a persones. 

En aquest sentit, doncs, seguir les activitats plantejades i les sessions virtuals            
d’aquesta avaluació és del tot OBLIGATORI, ja que el curs continua fins el 19 de juny, a                 

la vegada que és del tot IMPRESCINDIBLE, ja que només així podem garantir els objectius               

esmentats anteriorment. Per la nostra banda, els passats dies 28 i 29 d’abril, hem tingut una                

reunió de tots els equips docents de cada curs de la Secundària i el Batxillerat per fer una                  

valoració del seguiment i l’aprofitament que estan fent els alumnes del que portem d’escola              

virtual. En aquells casos en què hem detectat anomalies en el seguiment, el tutor/a de               



 
l’alumne/a es posarà en contacte amb la família per informar-la i per intentar reconduir la               

situació.  

Per últim, i tal com marca la normativa, és del tot necessari que hi hagi un informe                 

d’avaluació propi de la tercera avaluació per acabar de veure quina ha estat l’evolució final               

de cadascun dels alumnes durant el període de confinament. Hem de detectar quin ha estat               

el grau en què cada alumne ha desenvolupat el seu procés d’aprenentatge en cadascun              

dels àmbits associats a les matèries, i com ha evolucionat en l’adquisició de les              

competències i habilitats bàsiques. Aquesta informació esdevé clau per a les famílies per             

veure en quin punt es troba el seu fill o filla del seu procés d’aprenentatge, a la vegada que                   

permet detectar els punts forts i les millores que haurà d’encarar per seguir endavant.              

També per als professors, això és clau per adaptar i personalitzar l'aprenentatge en             

cadascun dels seus alumnes, ara i en el futur.  

Per tant, al final de la tercera avaluació, l’escola proporcionarà un informe a famílies i               
alumnes amb la seva evolució acadèmica, el qual sortirà de les evidències i             
observacions del treball que s’hagi fet al llarg de l’escola virtual, d’acord amb els              

criteris d’avaluació marcats per les diferents matèries (que ja vam fer públics a la tornada de                

Setmana Santa). Per això és tan important que els alumnes segueixin assistint a les              

classes, treure’n el màxim profit i complir amb les tasques, ja que al final del trimestre rebran                 

un butlletí amb les notes corresponents i que ens determinarà les seves competències i les               

seves necessitats. Evidentment, aquelles persones que no hagin treballat, rebran un butlletí            

en consonància a la feina que hauran fet i, per tant, amb uns resultats que no reflectiran, de                  

ben segur, allò que realment saben o han desenvolupat al llarg del curs. Per tant, només es                 

perjudiquen a si mateixos. Des de casa, doncs, necessitem la vostra ajuda com a              
famílies, perquè nosaltres puguem continuar formant els vostres fills i filles amb            
l’atenció personalitzada que es mereixen i traient el millor d’ells mateixos.  
En la majoria de casos, els alumnes estan seguint amb ganes i determinació tot el que                

anem fent. En aquest sentit, estem convençuts que el tercer trimestre serà un benefici per a                

l’aprenentatge dels alumnes i, com a tal, quedarà representat en positiu a les notes de final                

de curs. El tercer trimestre no pot perjudicar l’alumne, però sí millorar les seves              
qualificacions, per a la qual cosa ens estem esforçant per tal que sigui així.  

 

Recuperacions 
Tots aquells alumnes que tinguin la primera o la segona avaluació suspeses d’aquest curs o               

que arrosseguin matèries pendents d’altres cursos, disposen de mecanismes per          



 
poder-les recuperar. En aquest sentit, els professors titulars de cada matèria, si no ho han               

fet ja i si no han dut a terme ja alguna activitat de recuperació anterior, proposaran als                 

alumnes una sèrie de tasques sobre el contingut a recuperar i que hauran d’entregar al               

llarg del mes de maig.  

Així mateix, en aquelles matèries acumulatives, si el professor ho considera oportú i el              

rendiment de l’alumne al llarg d’aquest tercer trimestre està essent i es preveu bo, es podrà                

dictaminar que l’alumne pugui recuperar les avaluacions anteriors amb l’entrega de les            

tasques que se li estan demanant aquest tercer trimestre i sense haver de fer una tasca                

específica de recuperació.  

L’objectiu de tot plegat és personalitzar l’avaluació al màxim i donar l’oportunitat perquè els              

alumnes puguin anar recuperant allò que tenen pendent sense haver d’esperar l’avaluació            

extraordinària de final de curs.  

 

Avaluació extraordinària 
Els alumnes tenen dret a presentar-se a l’avaluació extraordinària de les matèries si els              

mecanismes establerts anteriorment no han funcionat o els seus resultats no han estat els              

adequats. En aquest sentit, l’avaluació extraordinària és una nova oportunitat per poder            
demostrar l’assoliment d’aquells continguts i competències bàsiques de les diverses          
matèries suspeses. Serà l’equip docent qui, després de l’avaluació ordinària i a partir de              

les seves valoracions, dictamini els alumnes que hi han d’assistir i a quines matèries.              

Aquests proves de recuperació de l'avaluació extraordinària tindran lloc segons el calendari            

marcat, a mitjans de juny per als alumnes de 2n de Batxillerat, a finals de juny per a la                   

Secundària i a primers de setembre per als alumnes de 1r de Batxillerat.  

Si, malgrat l’avaluació extraordinària, els alumnes no recuperen aquelles matèries que           

tenien pendents, serà l’equip docent qui determinarà si l’alumne ha de promocionar de             
curs amb alguna matèria suspesa o si, per contra, l’alumne no està prou preparat i, per                

tant, se l’encamina cap a una repetició del curs. Totes dues mesures estan contemplades              

en l’ordre d’avaluació del departament d’Educació i, per tant, en plena vigència per ser              

adoptades.  

 

Rebeu una cordial salutació, Barcelona, 4 de maig de 2020     

 

 

 


