
Avaluació 3r Trimestre: SITUACIÓ EXCEPCIONAL DE CONFINAMENT  
[ Síntesi del Comunicat del Departament del dia 3 / abril ] 

Inici 3r trimestre: 14 abril. S’inicia en període de confinament.  

Aquests nous criteris d’avaluació s’apliquen de forma general a totes les matèries i segueixen 
les indicacions del Departament d’Educació. Implica la revisió dels criteris d’avaluació publicats 
per matèries a inici de curs, per adaptar-los a les indicacions que s’especifiquen seguidament.  

Docència: Inicialment, es comença el trimestre en confinament, per tant, la docència serà virtual i 
en línia. Si per indicació del Departament d’Educació, es pot tornar als centres, es passarà a 
presencial.  

Avaluació: serà qualificadora, i en la mesura del possible, personalitzada, tenint en compte les 
limitacions de treball telemàtic per alguns dels alumnes.  

Currículum: s’adaptarà a les circumstàncies extraordinàries que estem vivint.  
Les activitats seran, en la mesura del possible, inclusives, motivadores, globalitzadores, 
competencials i/o d'investigació.  
El còmput global del temps dedicat a les tasques a realitzar s’adaptarà a la situació extraordinària i 
per tant, no equivaldrà mai al total d’hores si es fessin classes presencials, hauran de ser, per tant, 
significativament inferior a les 6 hores al dia.  

El professorat acompanyarà l'alumnat en la realització d'aquestes tasques telemàtiques i en 
portarà un registre detallat de les tasques entregades per part dels alumnes i l’avaluació de les 
mateixes, cosa que permetrà portar a terme el seguiment i l'avaluació de cadascun dels alumnes 
del centre. Per tant es recomana establir diferents dates de lliurament d’aquestes activitats en 
relació al ritme, les característiques i la situació personal de cada alumne amb l’objectiu de 
garantir la personalització del procés d’aprenentatge i la igualtat d’oportunitats i podran integrar-se 
en el registre del professorat com a elements afegits i no d’una penalització de la possible 
avaluació.  

En qualsevol cas, les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor afegit               
en l’avaluació de l’alumne, i no una penalització, atès que no es pot garantir que tots els                 
alumnes disposin de les condicions materials adequades per a portar-les a terme a             
distància.  

Aquestes activitats han de ser inclusives i, ara més que mai, cal que s’ajustin al ritme, les                 
característiques i la situació personal de cada alumne. Amb l’objectiu de garantir la             
personalització del procés d’aprenentatge i a fi de garantir la igualtat d’oportunitats, els             
centres hauran d’elaborar un pla que permeti arribar a tot l'alumnat.”  

Els centres educatius restem a l’espera de noves concrecions sobre l’avaluació que estan 
pendents de publicar per part del Departament d’Educació.  


