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Informacions final curs 2019/20 - ESO 
 
 

Calendari 

 Finalització del 3r trimestre ESO: 12 de juny 

El professorat informarà de la valoració del 3r trimestre a l’alumnat (no s’enviarà informe del 3r 

trimestre). 

 Lliurament notes finals: 16 de juny (2n i 4t ESO) i 17 de juny (1r i 3r ESO) 

S’enviaran per correu electrònic si no es pot fer de forma presencial. 

La revisió de notes tindrà lloc del 16 al 18 de juny. Es farà telemàticament si no es pot fer de forma 

presencial. 

 Finalització de les classes ESO: 19 de juny 

Del 15 al 19 de juny es proposaran activitats d’aprenentatge de reforç i/o ampliació. 

 Proves de recuperació extraordinàries ESO: Del 18, 19, 22 i 23 de juny 

S’enviarà un calendari de les proves. Es faran telemàticament si no es poden fer de forma presencial. 

 Lliurament notes final extraordinària ESO: 26 de juny 

S’enviaran per correu electrònic si no es pot fer de forma presencial. 

La revisió de notes tindrà lloc el 26, 29 i 30 de juny. Es farà telemàticament si no es pot fer de forma 

presencial. 

 

Avaluació del curs 

S’aplicaran les instruccions que el Departament d’Educació ha determinat: 

 L’avaluació servirà per, malgrat els inconvenients, analitzar, valorar i reorientar, 

si escau, el procés d’aprenentatge, identificant-ne les dificultats i trobant 

estratègies per superar-les.  

 Permetrà comprovar el grau d'assoliment de les competències, tant les dels 

àmbits associats a les matèries, com les dels àmbits transversals.  

 En cap cas podrà modificar de manera negativa l’avaluació dels aprenentatges 

assolits en el període de setembre de 2019 a març de 2020.  

 L’alumnat que tingui pendent la primera i o la segona avaluació d'alguna 
matèria, o que arrossegui alguna matèria de cursos anteriors, té el dret a fer 
una recuperació, en cas que no s'hagi fet abans del confinament.  


