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Olot, a 24 d’abril de 2.020 

 
 
Benvolgudes famílies i alumnes, 
 
 
El motiu de la present és informar-vos, ara que oficialment ja ens han arribat les indicacions                
del Departament d’Educació, dels aspectes de funcionament i d’avaluació per aquest tercer            
trimestre.  
 
Com ja sabeu el curs presencial es va acabar el 12 de març, a l’espera de veure si podem                   
tornar més endavant. A partir del 14 d’abril, amb l’inici de la 3ª avaluació, aquesta torna a                 
ser qualificadora i, per tant, malgrat que l’alumne ja té una mitjana de 1ª i 2ª avaluació, que                  
es tindrà en compte, les tasques que es realitzin durant aquest període són de caràcter               
obligatori i han de servir per mantenir o millorar el resultat obtingut i assegurar que assoleix                
totes les competències bàsiques, especialment als últims cursos.  
 
Pel que fa a recuperacions de matèries de cursos anteriors o de la 1ª i/o 2ª avaluació                 
d’aquest curs, al llarg dels mesos d’abril i maig cada equip docent pautarà unes tasques de                
recuperació a distància. 
 
En el cas de CCFF aquestes indicacions es concreten en : 

● Les UF’s finalitzades es donen per tancades. Ja hi ha la nota posada definitiva. 
 

● Per les UF’s en curs abans del confinament es tindrà en compte la feina realitzada               
fins a 12 de març i les tasques presentades al llarg del període de confinament. Es                
valorarà l’assoliment de les competències professionals vinculades. S’avaluarà        
partint de la nota de la segona avaluació i les tasques realitzades amb aprofitament              
al llarg de la 3ª avaluació podran millorar el resultat. 
 

● Per les UF’s que no s’havien iniciat s’ha de tenir en compte l’assoliment de les               
competències professionals vinculades a partir de les tasques qualificadores         
realitzades al llarg del confinament .La nota s’obtindrà a partir dels resultats de les              
UF’s cursades del mateix mòdul i les activitats realitzades.  

 
A nivell de funcionament continuarem enviant setmanalment les tasques per realitzar de            
dilluns a divendres. Cal que tant alumnes, com professors i famílies ens acabem d’adaptar a               
l’ensenyament telemàtic, per això des del centre, pas a pas, hem intentat millorar en              
l’acompanyament, seguiment i coordinació, a través de les tutories virtuals periòdiques, els  
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horaris setmanals d’assessorament de cada matèria, una periodicitat gairebé diària de           
resolució de dubtes, i la preparació de 80 equips informàtics per donar resposta a una part                
important dels alumnes amb problemes de connectivitat i equipament. En tot cas, cal insistir              
en que és una situació nova per tots on el primordial és mantenir la calma, aprofitar per                 
enriquir-nos amb nous coneixements i competències i ser responsables de la part que ens              
toca assumir en aquesta nova situació. 
 
Com hem anat fent des de l’inici del confinament, periòdicament us anirem informant de les               
novetats que ens van arribant pels canals habituals: missatgeria i-educa i web. 
 
 
Atentament, 
Equip Directiu  
 

 


