
 

  
 
INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES SOBRE EL FINAL DE CURS 2019/20 

1r FPB 
 
 
 
Normativa vigent: RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020 del Secretari Autonòmic  que regula les 
directrius d'actuació per al tercer trimestre 19/20 i inici 20/21.. 
 
 

 CALENDARI DE FINAL DE CURS 

 
- Fi de curs: 16 de juny 
 
- Sessions d’Avaluació de Pendents, 3ª Avaluació  i Avaluació Final: 11 de juny. 
 
No hi haurà Avaluació Extraordinària. 
 
- Publicació de notes finals en Web Família: 15 de juny. 
 
- Atenció a famílies (amb cita prèvia): 15, 16 i 17 de juny. 

ADAPTACIÓ DE L’ACTIVITAT LECTIVA A LES CIRCUMSTÀNCIES 

- Es dissenyen activitats per a mantenir el vincle escolar i la rutina del treball diari i l’hàbit                  
d’estudi. 
- S’utilitzen els recursos tecnològics proporcionats per la Conselleria d’Educació. 
- Es manté el seguiment tutorial (en grup o de forma individualitzada). 
- Es manté el contacte amb les famílies i l’alumnat pels canals de comunicació tecnològics               
disponibles. 

FLEXIBILITZACIÓ DEL CURRÍCULUM 

- Es dissenyen activitats centrades principalment a reforçar, consolidar i recuperar els            
aprenentatges dels dos primers trimestres. 
- S’utilitzaran instruments d’avaluació dirigits a valorar el treball realitzat per l’alumnat, el             
seu interès en la realització de les tasques i l’actitud mostrada en tot el període de                
docència a distància.  
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http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf


ASPECTES DE L’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ 

- 3ª Avaluació: Es valorarà principalment el treball realitzat per l’alumnat, el seu interès i               
l’actitud en la realització de les tasques i activitats proposades durant la fase de treball a                
distància. 
 
- Avaluació Final: s’obtindrà a partir de les qualificacions de la 1ª i 2ª avaluacions i, a                 
més, podrà millorar-se amb els resultats de la 3ª avaluació. 
 
- Es prepararà un informe individual valoratiu que arreplegarà els continguts no            
adquirits respecte al desenvolupament de les competències clau i les recomanacions           
oportunes. 
 
- No hi haurà Proves Extraordinàries.  
 
- Es podrà passar de curs sense tindre en compte el nombre de mòduls no superades,                
cosa que suposarà que en el pròxim curs l’alumnat haurà de superar-les amb el pla de                
reforç individualitzat que se li haja dissenyat. 
 
-La repetició de curs s’aplicarà en aquells casos que l’equip docent, assessorat pel             
Departament d’Orientació, decidisca que és millor per al desenvolupament socioeducatiu          
de l’alumnat i tenint en compte en quin curs pot continuar amb èxit la seua formació el                 
proper curs escolar. Es justificarà i informarà a les famílies. 
 

EL CURS ESCOLAR 2020-21 

- Matrícula en període ordinari: a l’espera d’instruccions. Consultar la web del centre: 
https://www.iesserpis.org/ 
- Calendari escolar: del 7 de setembre al 23 de juny. 
- Horari general del centre: no hi haurà canvis.  
- S’organitzarà un Pla Específic d’Aprenentatge dels continguts no explicats en el tercer             
trimestre del curs escolar 2019-20 que incorporaran els aprenentatges més significatius           
diferenciats dels de segon,. 
- Llibres de text: no hi haurà canvis.  
- Procediment Xarxa Llibres: a l’espera d’instruccions. 
- Reunions i entrevistes amb les famílies: podran ser no presencials utilitzant els             
mitjans de comunicació més apropiats (telèfon…) 
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