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Educació Primària: Avaluació del 3r trimestre (19-20) 
 

Benvolgudes  famílies, 

Aquest curs escolar ha sigut totalment atípic i difícil tant pels infants, les famílies i els docents. Ens                  

hem hagut d’adaptar a una situació complexa que ens ha fet reinventar-nos contínuament, per              

poder donar resposta a les necessitats dels infants i les famílies.  

Aquest trimestre no s’han pogut realitzar les classes de manera presencial, per aquest motiu hem               

posat a l’abast de les famílies propostes educatives, hem activat diferents plataformes educatives             

on-line i hem introduït a tot l’alumnat de grans a l’entorn virtual d’aprenentatge Google              

Classroom. Mitjançant la web, el Telegram, el Facebook i amb la col·laboració de les delegades               

dels grups de WhatsApp hem anat fent difusió de totes aquestes actuacions per atendre les               

diferents necessitats dels infants.  

 

Moltes de les tasques proposades ens les heu retornades per e-mail o per Classroom, per poder                

fer el seguiment dels nens i nenes. Heu estat molt actives a través dels correus d’aula, mostrant les                  

evidències via mail, padlets, classroom… Heu participat amb èxit a les videoconferències            

realitzades setmanalment, per fer l’acompanyament als nostres alumnes. Per tant, l’avaluació ha            

de tenir en compte aquests  aspectes.  

 

Som conscients de les dificultats que molts de vosaltres heu tingut per conciliar la vida familiar                

amb la feina, per poder atendre als vostres fills/es, les dificultats de connexió i de manca de                 

dispositius. Ens hem trobat en situacions semblants als nostres domicilis, però a poc a poc hem                

pogut adaptar-nos de la millor forma possible a la situació. Tot i les dificultats, us volem agrair                 

l’alta participació de l’alumnat, ja que en aquestes circumstàncies suposa un valor afegit. També              

us recordem que l’avaluació que farem en el tercer trimestre en cap cas penalitzarà l’alumnat              

que no ha pogut participar o ho ha fet de forma parcial degut a totes aquestes casuístiques. 

A primària rebreu dos informes: 

1. Informe del 3r trimestre 

Per elaborar l’informe del tercer trimestre on farem un treball conjunt entre docents, alumnes i              

famílies: 
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- L’avaluació docent: constarà de comentaris qualitatius fets per tutores i especialistes,           

sense nota quantitativa. A l’hora d’avaluar tindrem en compte els criteris d’avaluació            

específics que hem anat adaptant per fer front a la situación que hem viscut, i que trobareu                 

al document. 

- L’autoavaluació: Ens interessa que els infants s’autoavaluin perquè puguin reflexionar          

sobre el seu aprenentatge i siguin conscients de com aprenen i què poden fer per millora                

en els seus aprenentatges. Us enviarem un formulari per tal que puguin omplir-lo i poder               

compartir aquesta autoavaluació en l’informe. 

- La coavaluació: Aquest curs es posa de manifest la necessitat de que les famílies pugueu              

participar de l’avaluació dels vostres fill/es. Els pares i mares sou els que heu estat               

treballant de manera continuada amb ells/es i heu fet el seu seguiment. Ens interessa molt               

poder recollir la vostra veu. Ho farem per dues vies: 

a) Formulari de valoració de les famílies: Ens ajudarà a aprendre d’aquesta 

situació nova per a totes, i ens donarà informació per enfocar noves 

situacions similars que es puguin produir en el futur.  

b) Entrevistes individuals, que han realitzat les tutores, amb cadascun de 

vosaltres. S’han dut a terme la setmana del 8 al 12 de juny i tindran una 

durada aproximada de 30 minuts. 

2.Informe de final de curs 

Aquest informe ve marcat pel Departament d’Educació i no es pot modificar. S’avalua per              

dimensions i contemplarà l’evolució de l’alumne al llarg del curs, amb notes quantitatives             

(assoliment satisfactori, assoliment notable, assoliment excel.lent i no assoliment). Aquest informe           

final tindrà en compte preferentment tots els aprenentatges realitzats de setembre a març, que és               

quan hem tingut evidències objectives de l’aprenentatge. Tal i com hem comentat anteriorment,             

no es penalitzarà a cap alumne pel que pugui haver passat durant la situació de confinament.  

Esperem que amb aquests informes quedi plasmat el recorregut del vostre fill/a al llarg d’aquest               

curs tan atípic i ens servirà per avaluar i millorar la nostra tasca educativa.  

 

L’equip mestres del Verdaguer.  

 

 
Juntes, fem escola!! 
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