
Benvolguts i benvolgudes: 

 

Al llarg de tot aquest temps heu anat reben diferents informacions tant per part 

de la premsa com del centre. Cada dia hi ha novetats, hi ha noves instruccions 

que ens obliguen a anar adaptant la nostra intervenció, sempre però amb 

l’objectiu prioritari del Departament d’Educació de donar continuïtat a 
l’aprenentatge de l’alumnat. 
 

L’acció educativa que hem anat duent a terme des del divendres 13 de març 

fins el divendres 3 d’abril ha anat encarada, tal com us dèiem, en la circular 

anterior en la proposta d’activitats per l’alumnat per tal de poder continuar amb 

l’avaluació reguladora. Tal com us comentàvem, és molt important que 
l’alumnat hagi anat fent les activitats, pensant en la continuïtat del curs. 

 

Tot seguit us volem fer saber les darreres informacions de què disposem: 

 

1. La segona avaluació oficialment ha acabat el dia 12 de març. Durant 

aquest període de confinament el professorat ha avaluat i el centre està 

elaborant els butlletins de notes que les famílies rebreu després de 

Setmana Santa. 

2. Del dissabte 4 d’abril al dilluns 13 d’abril és Setmana Santa. És un 

període no lectiu. L’alumnat durant aquest període no rebrà activitats 
per part del professorat. És un període essencial per poder descansar. 

3. A partir del dimarts 14 d’abril comença el tercer trimestre. Probablement 

és farà en les mateixes condicions que les actuals. Això vol dir que les 

classes es reprendrien de manera virtual amb l’alumnat a casa. 

El professorat continuarà enviant tasques a l’alumnat i mantenint el 

contacte amb alumnes i famílies. La gran diferència és que des del 14 
d’abril és període lectiu. Això vol dir que les activitats proposades 
seran avaluables i qualificables cara a la tercera avaluació i avaluació 

finals.  

4. El Govern i les universitats de Catalunya han acordat, en el marc del 

Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), les noves dates de 
celebració de les diferents proves d'accés a la universitat, en la seva 



convocatòria ordinària. Aquestes tindran  lloc entre el dimarts 7 de juliol i 

el dijous 9 de juliol. 

5. El canvi de dates de la selectivitat podria implicar un canvi en la data 

d’acabament dels estudis de 2n de Batxillerat. En cap cas, a hores d’ara, 

es planteja un canvi de dates en l’acabament dels estudis d’ESO i de 1r 

de Batxillerat. 

 

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició pels canals 

habituals. 

 

Josep Olivella 

Director Institut Llobregat 

 

	

	

	

	

	


