INS Pius Font i Quer :: Centre :: Centre

Centre

Centre: Nous criteris d’avaluació i qualificació motivats pel confinament del 3r trimestre
Enviada per vgrau el 17/Abr/2020 - 05:22

Des de les tutories s’han fet arribar els butlletins del 2n trimestre en format pdf a totes les famílies del centre. Si
alguna família no els ha rebut, cal que ens ho notifiqui.
Si detecteu problemes per seguir les tasques online del 3r trimestre, cal que ho notifiqueu al tutor o tutora per tal
de trobar la millor solució.

CRITERIS D’AVALUACIÓ 3R TRIMESTRE ESO

El 19 de juny finalitzarà el curs i també el 3r trimestre (llevat que el Departament d’Educació ho canviï).
Totes les activitats realitzades durant el 3r trimestre tindran un caràcter formador per a l’alumnat i algunes
d’aquestes seran qualificades.
L’avaluació del 3r trimestre online servirà per modular les notes obtingudes durant el 1r i el 2n trimestre i per
poder recuperar les competències no assolides. Les activitats d’avaluació extraordinària del 18 i 19 de juny
quedaran incloses dins del 3r trimestre.
A través del Moodle, cada matèria indicarà a l’alumnat la concreció dels criteris d’avaluació respectant el que
s’ha exposat anteriorment.
En el cas que el confinament no s’allargui fins a final de curs
En el moment de la reincorporació, cada matèria podrà fer una prova de la part treballada online que passarà a
formar part de les activitats d’avaluació.
Es seguirà el calendari previst a l’inici de curs amb les adaptacions necessàries internes i les que es desprenguin
de la normativa vigent.

CRITERIS D’AVALUACIÓ 3R TRIMESTRE BATXILLERAT

El 19 de juny finalitzarà el curs i també el 3r trimestre (llevat que el Departament d’Educació ho canviï).
Totes les activitats realitzades durant el 3r trimestre tindran un caràcter formador per a l’alumnat i algunes
d’aquestes seran qualificades.
L’avaluació del 3r trimestre online servirà per modular les notes obtingudes durant el 1r i el 2n trimestre i per
poder recuperar els continguts no assolits. Les proves de recuperació del curs queden incloses dins del 3r
trimestre i cada matèria farà una proposta d’activitats online per poder recuperar els trimestres suspesos.
A través del Moodle, cada matèria indicarà a l’alumnat la concreció dels criteris d’avaluació respectant el que
s’ha exposat anteriorment.
En el cas de l’alumnat de 2n de batxillerat l'objectiu principal de les diferents matèries és anar-vos donant més
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eines que us permetin afrontar amb garanties les proves de les PAU.
En el cas que el confinament no s’allargui fins a final de curs
En el moment de la reincorporació, cada matèria podrà fer una prova de la part treballada online que passarà a
formar part de les activitats d’avaluació.
Es seguirà el calendari previst a l’inici de curs amb les adaptacions necessàries internes i les que es desprenguin
de la normativa vigent.
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