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D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació,  us informem dels següents aspectes: 

 

Activitats formatives del tercer trimestre 

Continuem tal i com venint organitzant-lo fins al moment, de manera virtual. Els equips docents 

seguiran enviant activitats setmanals a través de classroom/moodle. Podeu fer el seguiment del 

vostre fill/a mitjançant la intranet de centre.   

En cas de tenir problemes d’accés a la intranet us aconsellem escriure un mail a l’adreça del 

centre e3010347@xtec.cat i us ajudarem. 

 

Avaluacions i calendari de final de curs 

Al llarg de la setmana del 27-30 d’abril rebreu via intranet/mail els butlletins de qualificació de la 

segona avaluació. Si teniu alguna consulta sobre les qualificacions us podeu dirigir al tutor/a del 

vostre fill/a. 

No hi haurà aprovat general. L’alumnat que tingui pendent la primera o la segona avaluació 

d’alguna matèria ha de fer-ne la recuperació. Aquestes es faran mitjançant el lliurament pautat de 

tasques de recuperació i/o proves en línia durant els mesos d’abril i maig. La manera de recuperar 

la matèria es comunicarà a l’alumnat a través del classroom/moodle de la matèria no superada. 

Cal destacar que els aprenentatges del tercer trimestre realitzats durant el confinament es 

consideren un valor afegit a les qualificacions del primer i segon trimestre, en el sentit que 

ajudaran a millorar la nota final. 

El curs acabarà tal com estava previst el 19 de juny. Durant aquest mes es duran a terme les 

avaluacions finals de 1r de de Batxillerat i les proves extraordinàries de 2n de BAT que podran ser 

presencials (si s’obren els centres) o virtuals. Les proves extraordinàries de 1r de BAT es faran al 

setembre. 

L’avaluació final de 2n de Batxillerat també es manté com estava prevista, el 20 de maig. Aquesta 

data es podria retardar si així l’acorden el Departament d’Educació i el d’Universitats.  

Som conscients que estem vivint situacions complicades i difícils. Des del Marta Mata intentarem 

ajudar-vos el màxim possible en aquesta situació.  

Una cordial salutació 

 

L’equip directiu  

mailto:e3010347@xtec.cat

