
 
 
Benvolgudes famílies i alumnat,  

 

Desitgem que dins del possible estigueu bé donades les excepcionals circumstàncies           

d’aquests dies. Tot seguit us donem a conèixer una sèrie de punts que pensem són del                

vostre interès.  

✔ Després de setmana santa, (o abans, en alguns casos) us farem arribar un             

avanç dels butlletins de notes de la segona avaluació. Si a alguna matèria no hi               

ha cap nota posada, no patiu, això significa que el professor no ha pogut accedir               

a tota la informació que necessitava. Quan tornem a l’institut, us informaran dels             

resultats que faltin. 

  

✔ Encara no hi ha cap data oficial per tornar a classe però volem que estigueu               

tranquils respecte a l'evolució del curs, ja que tindrem en compte la situació             

excepcional i els vostres fills no han de sortir-ne perjudicats.  

 
✔ El període comprès entre el 12 de març i el 13 d’abril i les tasques que se us                  

manin, no es consideraran lectives ni qualificables.  

No obstant, el professors us estan fent arribar tasques de repàs i consolidació,             

seguint les indicacions del Departament d'Educació. Pensem que és molt          

important que els alumnes les facin per tal de no perdre els coneixements i les               

rutines d’estudi adquirides. El professorat farà un seguiment de com els vostres            

fills i filles van fent les feines i també les anirem ampliant i actualitzant. Podeu               

consultar-les a l’enllaç que els tutors i les tutores us van enviar per correu              

electrònic. 

 
✔ Amb tota probabilitat, l'inici de la tercera avaluació es farà en situació de             

confinament. Seguim atents a les informacions del Departament d’Educació         

però ja se’ns ha indicat que a partir del 13 d'abril, la docència s'haurà de fer de                 

forma virtual i l'avaluació sí que serà qualificadora. En aquest sentit us volem dir              
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que els criteris d’avaluació s’adaptaran a les limitacions formatives i personals           

amb les quals s’hagi trobat el vostre fill o filla.  

 

✔ Els estudiants de 2n de batxillerat que tinguin pensat anar a les PAU han de               

saber que la selectivitat es farà els dies 7, 8 i 9 de juliol. Les proves d'accés a la                       

universitat, ajornades a causa del coronavirus, seran més flexibles i els alumnes                       

tindran més opcions d'examen per escollir. 

 

Sabem que són moments difícils i molt complicats i, des de la distància, tota la               

comunitat educativa us volem fer arribar molts ànims. 

 

Institut Pau Casals 

 

Badalona, 31 de març de 2020 
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