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Benvolgudes famílies, 
 
En primer, lloc dir-vos que desitgem que estigueu el millor possible. Als que esteu 
patint per aquesta situació o teniu persones estimades en situació de sofriment us 
enviem un missatge de força i confiança.  
 
Podeu comptar amb nosaltres en la mesura de les nostres possibilitats. Estem 
implicant tots els recursos disponibles per mantenir el contacte amb tot l'alumnat, a fi 
de donar-li suport i establir un seguiment periòdic del seu estat i evolució. L’equip de 
tutoria, de coordinació, d’orientació, docent i de direcció intentem continuar amb el 
seguiment acadèmic i emocional de cada alumne, especialment tenint en compte 
l'impacte emocional que la situació de confinament està causant.  
 
En segon lloc, fem  referència al desenvolupament de l’acció educativa, formadora i 
avaluadora que estem fent i farem fins a finalitzar aquest curs amb l’alumnat del 
centre pel que fa al tercer trimestre i a les avaluacions finals ordinària i 
extraordinària. Les directrius que segueix l’institut estan en concordança a les que ens 
han proporcionat des de la Direcció General de Currículum i Personalització del 
Departament d’Educació de la Generalitat.  
 
Continuem utilitzant l'avaluació com un instrument per acompanyar i millorar el 
procés d'aprenentatge amb l’objectiu d’establir de quina manera la última part del 
curs ha de servir per AJUDAR A MILLORAR i acabar de definir quina és la millor 
orientació de cada alumne de cara a la promoció o no de curs.  
 
En breu, us enviarem els mecanismes per  la recuperació en funció del nivell així com 
de les competències que l’alumnat no tingui assolides. També tindrem preparat un 
calendari de recuperacions de juny i els criteris per recuperar les diferents matèries. 
 
Per tant, pel que fa a l’avaluació, durant aquest tercer trimestre l’alumnat pot: 
 

• Preparar per poder recuperar la primera o la segona avaluació d’una matèria. 

• Millorar les seves qualificacions finals. Ja sigui per acreditar i promocionar de 

curs, com per tenir una bona nota per accedir a un cicle formatiu en cursos 

posteriors (alumnat de 1r,2n i 3r), per la nota global de 4t d’ESO o dels cursos 

de batxillerat (PAU, accés a universitat o a cicles de  grau superior). 

 
Moltes gràcies per la vostra confiança. 
 
Cordialment, 
INSTITUT LA ROMÀNICA 
 


