Benvolgut alumnat,
Tot l’equip de l’EOI de Tàrrega desitja que tant vosaltres com les vostres
famílies estigueu bé de salut.
Davant la prolongació del període de confinament pel Covid19 i seguint les
instruccions del Departament d’Educació sobre el desenvolupament de l’acció
educativa
i
l’avaluació
dels
alumnes,
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInterne
s/Avaluacio-final-FP.pdf us volem informar de com es durà a terme la docència
del tercer trimestre i l’avaluació final d’aquest curs 2019-2020 a la nostra
escola.
La situació excepcional que estem vivint fa que el calendari d’exàmens finals,
que teníem previst, quedi modificat i adaptat a la nova realitat.
Tant pel que fa als nivells d’avaluació continuada A1, A2 i B2.1 com pel que fa
als nivells de certificat B1, B2.2 i C1 (la situació actual indica que, molt
probablement, no es podrà realitzar la prova final) continuarem les classes en
línia fins el dia 5 de juny amb tasques i activitats que serviran per avaluar la
participació de l’alumnat, mitjançant un seguiment acurat, per part del
professorat, i per millorar i consolidar els aprenentatges adquirits durant els dos
primers trimestres.
És de cabdal importància que l’alumnat contacti amb el professorat mitjançant
la seva aula virtual (Moodle) per tal de poder fer el seguiment del tercer
trimestre.
La nota final serà la suma de les qualificacions i/o anotacions (activitats,
tasques, proves,..) que el professorat ha anat registrant durant el curs (els dos
primers trimestres) i les observacions de les activitats fetes en línia durant el
tercer trimestre. Aquesta avaluació donarà dret a la qualificació final i/o a
l'obtenció del certificat corresponent.
Cas que el professorat no disposi de suficient informació del progrés de
l’alumne/a o bé no hagi assistit a classe abans del confinament, o no participi
de les activitats del tercer trimestre, cada idioma i nivell programarà activitats
telemàtiques avaluatives entre el 8 i el 18 de juny que portaran a l’obtenció
d’una qualificació final.
El resultat es podrà consultar a la nostra web www.eoitarrega.com a partir del
23 de juny.
Desitgem que ben aviat ens puguem retrobar. Us trobem a faltar!

El claustre, 28 d’abril de 2020

