
INFORMACIÓ BÀSICA ALUMNAT I FAMÍLIES

 (TERCER TRIMESTRE)
Un cop la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha aprovat amb caràcter extraordinari 
les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar 
l’aprenentatge dels alumnes de batxillerat a les illes Balears i dels alumnes de l’institut 
d’ensenyament a Distància de les Illes Balears (IEDIB) per al curs 2019-2020 vos volem 
informar dels aspectes que vos afecten:

 Calendari escolar

El calendari escolar no es modifica, les activitats lectives finalitzen el 19 de juny de 2020.

Modificació de les programacions didàctiques i de la metodologia docent

El professorat modificarà les programacions didàctiques i d’aula de cadascuna de les matèries 
per tal d’adaptar-les a la nova situació i a la realitat de l’alumnat, per possibilitar una avaluació 
personalitzada, informant als alumnes i famílies.

 Pla d’activitats de reforç

Aquestes modificacions  han de preveure un pla d’activitats de reforç, consolidació o 
desenvolupament que bé es podran dur a terme a principi de curs o durant tot el curs.

Criteris específics per a l’avaluació, la promoció i la titulació

NO ES CONTEMPLA LA POSSIBILITAT D’UN APROVAT GENERAL

L’avaluació final ordinària no serà inferior a la qualificació que tenia abans de la suspensió de 
l’activitat lectiva presencial.

Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzades en el període de 
quarantena es consideraran exclusivament per augmentar la qualificació que tenia l’alumne 
abans de la suspensió.

Els alumnes podran recuperar les qualificacions negatives del curs actual o passats i augmentar
les qualificacions positives que tenien abans de la suspensió.

La  recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors es podrà fer mitjançant treballs, 
activitats i/o proves presencials o a distància.

Avaluació extraordinària

Els alumnes tant de 1r com de 2n de batxillerat amb matèries suspeses el mes de juny seran 
avaluats tenint  en consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació i 
estàndard d’aprenentatge avaluables i el grau d’assoliment de les competències claus 
treballats abans de la suspensió de les classes lectives presencials.

Les activitats fetes en el període de suspensió de les classes presencials tan sols servirà per 
augmentar les qualificacions finals.



El mes de juny el professorat elaborarà un pla de reforç, per facilitar la recuperació.

Calendari de setembre:

1r batx. 1, 2,3 setembre

2n batx. 1 i 2 setembre

Promoció i titulació

Els criteris de promoció i titulació són els recollits als punts 9 i 10 de les instruccions publicades
al BOIB núm. 157, de 19 de novembre 2019, que s’hauran d’adequar als canvis  que 
eventualment determini el Govern de l’estat en la normativa bàsica.

Informació als alumnes i a les famílies.

La informació sobre els resultats de l’avaluació es farà arribar als alumnes i a les famílies  via 
Gestib, o altre via que decideixi el centre sempre que es garanteixi l’autenticitat de la 
informació, la seva recepció i la no manipulació.

Reclamacions, dutes i aclariments sobre les notes

Els alumnes o els seus pares poden presentar reclamacions contra les qualificacions 
obtingudes d’acord amb la normativa vigent.

El centre comunicarà els canals de comunicació entre alumnes i/o famílies i el centre per tal de
garantir l’atenció a les reclamacions, dubtes o aclariments respecte a l’avaluació final.

Llibres de texts.

S’intentaran evitar els canvis en els llibres de text pel curs 2020-21.

Podeu consultar el document sencer a aquesta adreça:

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/633683/resolucion-del-consejero-de-
educacion-universidad-
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