GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d’Educació,Investigació,
Cultura i Esport

Estimades famílies,
Volem agrair l’esforç i l’ajuda que des de casa estan donant als seus fills i alumnes nostres.
Entenem que no és fàcil el seguiment perquè tots hem hagut d’adaptar-nos a una manera diferent
de treballar i hem hagut de resoldre problemes amb certa previsió o a mesura que van apareixent.
Ens arriben algunes preguntes i alguns comentaris confusos sobre el final de curs, per això anem a
informar-los sobre les a
 valuacions finals, preinscripció i matrícula
EN TOTS ELS CURSOS S’AVALUARÀ
1. -El progrésde l’alumne
2. -La consecució dels objectiu
s generals de l’etapa
3. -El desenvolupament de les competències bàsiques.
-Competència en comunicació lingüística
-Competència matemàtica
-Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
-Competència cultural i artística.
-Competència a aprendre a aprendre.
-Autonomia i iniciativa personal.
-Competència social i ciutadana
-Competència digital i tractament de la informació

Per aconseguir els objectius i les competències bàsiques:
● El treball que es proposa a l’alumnat, s’ha de fer obligatòriament perquè no estem de
vacances sinó treballant a distància i creant hàbits de treball i de responsabilitat.
● El treball que està realitzant l’alumnat sí que compta per a la nota final. No hi haurà un
aprovat general, sinó una avaluació de la faena feta.
● S’ajudarà en la mesura que siga possible la promoció de curs

AVALUACIÓ FINAL - CURSOS 1r, 2n, 3r ESO
Els equips docents tindran en compte:
● Les qualificacions obtingudes en la primera i segona avaluació,
● Actitud, interès i esforç de l'alumnat al llarg del període de treball a distància.

NO TENEN AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
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Les matèries suspeses les hauran de recuperar el curs següent amb un pla de reforç.


AVALUACIÓ FINAL - 4t ESO
Els equips docents tindran en compte:
● -Resultats de les avaluacions dels dos primers trimestres.
● -Actitud de treball de l'alumnat durant el període d'activitat educativa no presencial
● -Possibilitats de seguir amb èxit el curs següent.
● -Nombre de matèries amb avaluació negativa

TENEN AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA .
Podran recuperar alguna matèria amb la realització de proves, projectes o treballs .

COMENTARIS ERRONIS O DUBTOSOS
-

Com ja tinc 2 avaluacions aprovades, no faig res i aprovaré igual.
En eixe cas, l’alumne/a tindrà un informe amb el conceptes i competències que no ha
treballat en la 3a avaluació i que haurà de recuperar el pròxim curs.
La nota de la matèria no es podrà millorar i això pot tindre repercussions: s’ha de tenir en
compte que quan es trau la mitjana de l’ESO, es trau amb les notes de totes les matèries de
tots els cursos de l’ESO, no sols les de 4t ESO.

-

Com podré passar amb 3 o 4 assignatures suspeses o més, no estudie ja .
Si no s’han aconseguit els objectius mínims i les competències bàsiques no es pot aprovar.
Les matèries suspeses es queden pendents i s’han de recuperar amb un pla de reforç .
Això vol dir que potser un alumne passe amb 3 o 4 suspeses però l’any següent haurà de
recuperar les matèries en un pla específic de reforç.

-

Com tinc dos avaluacions suspeses no faig res perquè suspendré.

Carrer de l’Institut, s/n// 46830– BENIGÀNIM( València)
I fax 962 249065/66// Correu Electrònic: 46022531@gva.eswwww.ieslesfoies.org


GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d’Educació,Investigació,
Cultura i Esport

El treball que s’ha fet en la 3a, a distància, ha sigut en gran part de repàs, reforç i de
recuperació. Per tant, s’han treballat contingut necessaris per entendre les matèries i per no
quedar-se darrere. Si no es treballa ara, s’haurà de treballar el curs següent per recuperar.
-

No estudie perquè hi haurà aprovat general. (Totalment fals)

AVALUACIÓ FINAL

1r BATXILLERAT

El criteri de promoció serà integrat, prenent com a referència el progrés de cada alumne o alumna
l'adquisició de les competències clau, i la continuïtat d'estudisen el curs següent.
Promocionarà a segon de batxillerat tot l'alumnat, sense que siga determinant el nombre de matèries no
superades en primer curs, tenint en compte que tal decisió no suposa l'aprovat d'aquestes matèries
. Les
haurà de recuperar el curs següent.
Els equips docents tindran en compte per avaluar:
1. -Les qualificacions obtingudes en la primera i segona avaluació,.
2. -Actitud, interés i esforç de l'alumnat al llarg del període de treball a distància,

AVALUACIÓ FINAL

2n BATXILLERAT

Els equips docents tindran en compte per avaluar:
1. Les qualificacions obtingudes en la primera i segona avaluació
2. Actitud de treball de l'alumnat durant el període d'activitat educativa no presencial
3. Possibilitats de seguir amb èxit el curs següent, bé després de la superació de l’EBAU per
accedir a la Universitat o bé en un cicle formatiu de grau superior de Formació Professional.
4. Nombre de matèries amb avaluació negativa. ( Per obtindré el títol i presentar-se a les PAU,
han d’estar totes les matèries aprovades)

AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA

1r Bat

28 de juny i el 2 de juliol
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Alumnat que passe a 2n de Batx amb matèries suspeses:
Podran presentar-se amb caràcter voluntari a la prova extraordinària (els resultats no alteraran les
decisions de promoció que s’hagueren adoptat en l’avaluació final ordinària, llevat que foren més
favorables per a aquest alumnat)
Aquestes avaluacions finals extraordinàries podran concretar-se a través de proves presencials,
sempre sota la supervisió de les autoritats sanitàries; a distància o fins i tot, a través de de projectes,
treballs i tasques

AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA 2n de BAT  Entre el 12 i el 15 de juliol.
Aquesta avaluació tindrà caràcter obligatori per a l'alumnat amb matèries no superades, havent-se
de presentar, per la via que cada centre docent determine, per a poder ser proposat, si escau, per al
corresponent Títol de Batxillerat.

AVALUACIÓ FINAL CICLES FORMATIUS GM, GS, FPB
Amb caràcter general tot l'alumnat promocionarà de primer a segon curs dels diferents cicles
formatius de Formació Professional, sense que siga determinant el nombre de mòduls professionals
no superats. NO OBSTANT ES POT REPETIR CURS.
A l'efecte de titulació, cada equip docent adoptarà la decisió atesos els principis generals
d'adquisició de la competència general del títol i els objectius generals del cicle formatiu.
Els equips docents tindran en compte per avaluar:

1. -Les qualificacions obtingudes en la primera i segona avaluació,.
2. -Actitud, interés i esforç de l'alumnat al llarg del període de treball a distància,
3. -Possibilitat de continuar amb èxit el curs vinent

AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA CFGM / CFGS
ALUMNAT DE 1rque no haja sigut proposat per a promocionar en l’avaluació final ordinària.
ALUMNAT DE 2nque no haja superat tots els mòduls formatius.
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ALUMNAT DE 1rla promoció del qual ja estiga decidida, podrà presentar-se amb caràcter
voluntaria la prova extraordinària tenint en compte que els resultats no alteraran les decisions de
promoció que s’hagueren adoptat en l’avaluació final ordinària, llevat que foren més favorables per
a aquest alumnat.
Aquestes avaluacions finals extraordinàries podran concretar-se a través de proves presencials,
sempre sota la supervisió de les autoritats sanitàries; a distància o fins i tot, a través de la revisió de
projectes, treballs i tasques .
ALUMNAT 2N CFGS: Aquesta avaluació tindrà caràcter obligatoriper a l’alumnat amb mòduls
formatius no superats, havent-se de presentar per la via que cada centre determine per a poder
proposar per al corresponent títol de Tècnic Superior.

AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA

FPB

ALUMNAT DE 2nque no haja sigut proposat per l’equip docent per a obtindre el títol de
Graduat en ESO.
Aquestes proves finals podran concretar-se en instruments d’avaluació,a través proves,
revisió de projectes, treballs i tasques.

TITULACIÓ FPB I OBTENCIÓ DEL GRADUAT
Els les decisions d'obtenció del títol, així com del Graduat en Educació Secundària Obligatòria,
s'adoptaran de manera col·legiada i atesa la competència general del títol i les competències clau
establertes per a l'Educació Secundària Obligatòria
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CALENDARI D’ADMISSIÓ i MATRÍCULA
Presentació de sol·licituds
d’admissió .

Del 17 al 25 de juny.

Matrícula ESO / BATX

del 28 a 31 de juliol / 1, 2 de setembre

Matrícula FPB

del 28 a 31 de juliol

Matrícula CFGM- CFGS

de l’1 al 9 de setembre.

Enviarem informació puntual dels procediments

Benigànim, 18 de maig de 2019
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