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Informació a les famílies – 23 d’abril de 2020 

 

Tal com ens explicita el conseller d’Educació “Aquest no és –no ho ha estat, ni ho serà- un curs 
normal.”  
 
A hores d’ara es tenen poques certeses. Se sap que aquest tercer trimestre ha començat el 14 
d’abril, que es desenvoluparà de forma no presencial i que el curs acabarà en les dates previstes 
per a cada nivell (ESO – BTX – CFM – CFS) des d’inici de curs, però no se sap quan es podrà tornar 
a obrir l’Institut. El Departament d’Educació està treballant en diversos escenaris, seguint les 
indicacions de les autoritats sanitàries i les previsions dels experts en epidemiologia i salut pública. 
Tothom ha d’estar amatent i preparat per poder fer el que calgui quan calgui, seguint les instruccions 
pertinents. Però, a hores d'ara no es pot dir si el curs es finalitzarà presencialment. 
 
Mentrestant, les incerteses no ens ha d’evitar de poder treballar el nostre dia a dia. El professorat 
de l’Institut Joan Brudieu està fent un gran esforç per acompanyar, ajudar i guiar tot l’alumnat en 
aquesta situació excepcional i complexa que vivim. I vetlla per mantenir l’acció educativa en la 
mesura que les condicions ho permetin: les seves pròpies i les de l’alumnat i les famílies. 
 
Hi ha una premissa bàsica que tothom ha de tenir ben present: tot el que s’està fent ara, en aquesta 
última part del curs, que no és el mateix en cada alumne, ha de sumar en positiu respecte al que 
l’alumnat havia fet en les dues primeres avaluacions. Mai no els podrà restar o perjudicar. En cap 
cas podrà modificar de manera negativa l’avaluació dels aprenentatges assolits en el període de 
setembre de 2019 a març de 2020. 
 
Les avaluacions del tercer trimestre i final de curs ordinari i extraordinari dels diferents nivells de 
l’Institut (ESO – BTX – CFM – CFS) es faran, en principi, en les dates previstes a inici de curs. Ho 
acabarem de concretar en els propers dies. 
 
 
Especificitats en l’avaluació d’ESO i de BTX 
 
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 aquest sentit, en cas que 
no s'hagi fet abans del confinament, i davant la impossibilitat de fer processos d’avaluació 
presencial, cada professor/ra especificarà a l’alumne/na , en els propers dies, com pot recuperar 
aquestes matèries pendents. 
 
Tal com expliciten les orientacions generals, per a l’avaluació final, ja sigui ordinària o extraordinària, 
s’ha de tenir en compte l’avaluació dels aprenentatges assolits en el període de setembre de 2019 
a març de 2020. Tots els aprenentatges realitzats durant el confinament han de considerar-se un 
valor afegit positiu en l’avaluació de l’alumne o alumna, i no es traduiran en una penalització, 
ateses les múltiples circumstàncies en què es troba l'alumnat per poder desenvolupar les tasques a 
distància. 
 
A l’ESO, el Treball de síntesi i projecte de recerca no es podrà realitzar i constarà com a “no fet” i 
no tindrà cap incidència negativa en les qualificacions de les matèries. 
 
A 2n de BTX, l’avaluació del tercer trimestre i final de curs ordinari es farà a la segona quinzena de 
maig. S’aprofitarà intensivament el mes de juny per reforçar les matèries enfocades a les proves 
d’accés a la universitat (PAU). 
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Especificitats en l’avaluació de la Formació Professional 
 
L’alumnat que tingui alguna UF pendent de la primera i/o la segona avaluació de cada curs, té dret 
a una segona convocatòria. Atès que aquesta formació s’ha fet presencialment, l’alumnat disposa 
del material referit al seu contingut. En aquest sentit cada professor/ra especificarà a l’alumne/na , 
en els propers dies, com pot recuperar aquestes UF pendents. 
 
Donat l’actual context, les activitats de la segona convocatòria d’avaluació de les unitats 
formatives/mòduls pendents, es podran començar en qualsevol moment del trimestre En aquest 
sentit, davant la impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, cada equip docent està 
preveient com abordar aquesta situació des de diferents àmbits d’actuació: 

 Si l’alumne o alumna té, únicament, una unitat formativa pendent es poden fer propostes 
específiques de la part de la unitat formativa no assolida. 

 Si l’alumne o alumna té més d’una unitat formativa pendent es poden fer propostes 
globalitzades que donin resposta a les diferents parts no assolides. 

 
En qualsevol dels casos, es poden utilitzar diferents tipus de recursos i metodologies formatives, 
com pot ser fer avaluacions personalitzades o en petit grup; proposar treballs o activitats amb 
diferents suports; fer proves no presencial en suport paper o altres mitjans; fer proves 
personalitzades per vídeo-conferència, o d’altres. 
 
Tal com expliciten les orientacions generals, per a l’avaluació final, ja sigui ordinària o extraordinària, 
el professorat disposa de la informació de les unitats formatives impartides en el període de 
setembre de 2019 a març de 2020. Es podrà completar l’avaluació i la qualificació de cada unitat 
formativa amb els aprenentatges derivats de les propostes formatives de treball no presencial que 
el professorat haurà previst pel tercer trimestre. Tots els aprenentatges realitzats durant el 
confinament han de considerar-se un valor afegit en l’avaluació de l’alumne o alumna, i no es 
traduiran en una penalització, ateses les múltiples circumstàncies en què es troba l'alumnat per 
poder desenvolupar les tasques a distància. 
 
L’equip docent, en general, ha de valorar el nivell d’assoliment de les competències professionals, 
personals i socials i el nivell d’adquisició dels objectius generals del currículum per part de l’alumnat. 
 
Les avaluacions del tercer trimestre i final de curs ordinari i extraordinari es faran, en principi, en les 
dates previstes a inici de curs.  
 
A FP 1r curs, els resultats d’aprenentatge de les unitats formatives de la tercera avaluació que no 
s’hagin pogut assolir s’hauran de tenir en compte en la planificació del curs següent. 
 
A FP 2n curs: 

 La valoració final de l’alumnat es contrasta vers les competències professionals, personals i 
socials així com les capacitats clau. Per tant, el professorat està en condicions de poder-lo 
avaluar, del segon curs, de manera objectiva. 

 En l’avaluació final, l’equip docent ha de valorar, per a cada alumne, el grau d’assoliment dels 
objectius generals en relació amb les competències definides en el títol corresponent. 

 En relació amb el mòdul professional de Formació en Centres de Treball, el Departament 
d’Educació autoritza a reduir les hores d’estades a l’empresa respecte de les hores de pràctiques 
previstes inicialment. Segons les instruccions d’aplicació del curs 2019-2020, a l’apartat de 
reconeixements i reduccions de les hores de l’FCT, una de les situacions previstes és la de 
considerar la reducció d’hores per acord de la junta d’avaluació, en un màxim del 5% . El mínim 
d’hores d’FCT són les corresponents a la norma bàsica del títol corresponent que s’estableix que 
siguin 220 hores. Si s’observa que no és possible realitzar hores mínimes establertes per a 
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cadascun dels ensenyaments professionalitzadors, abans de la reunió de la junta d’avaluació de 
final de curs, es pot plantejar alguna de les dues possibilitats, i per aquest ordre: 
 Flexibilització de l’estada a l’empresa  

 Augmentar el nombre d’hores diàries d’FCT (màxim de 8 hores diàries) 
 Augmentar el nombre de dies a la setmana. 
 Sempre tenint en compte el calendari escolar i l’establert en la normativa d’FCT. 

 Substitució de l’estada a l’empresa en tots els ensenyaments professionalitzadors. 
 L’estada a l’empresa es podrà substituir mitjançant la integració de les hores mínimes 

del mòdul de Projecte/Síntesi (25 hores) més les hores mínimes del mòdul d’FCT (220 
hores) que estableix el reial decret de mínim dels títols corresponents, en total 245 
hores. 

 Per l’alumnat d’APD, el mòdul de Projecte Integrat/Final es podrà considerar com a 
hores realitzades a l’empresa, amb un total de 100 hores. 

 Sobre la Formació professional en modalitat dual. Per atendre aquesta situació de força major 
es recomana a les empreses i alumnes que actualment estan realitzant l’FP en modalitat dual, la 
suspensió de l’acord formatiu i per tant: 
 S’autoritza la junta d’avaluació a tenir la potestat de considerar una reducció addicional del 

33% del total d’hores del cicle formatiu. 
 Si un alumne/a ha quedat amb l’estada a l’empresa en modalitat dual interrompuda sense 

completar-la i amb menys de 660 hores realitzades, podrà reconèixer les hores d’FCT amb 
les hores que hagi realitzat del mòdul de dual en proporció 1:1. En aquest cas, l’alumnat 
deixarà de tenir la condició d’FP dual i cursarà l’FP ordinària i, per tant podrà completar el 
cicle formatiu. 

 Mòduls professionals on s’han completat unes unitats formatives (UF) i altres s’han cursat 
de manera parcial. 
 Les UF que no s’han pogut avaluar completament perquè resten hores del seu contingut 

curricular per completar-les al llarg del tercer trimestre, s’hauran d’avaluar amb la informació 
disponible fins la segona avaluació. La seva qualificació serà el resultat d’aquesta avaluació. 

 Es podrà completar l’avaluació i la qualificació de l’UF en qüestió establint propostes de 
treball no presencial, en primer terme i presencialment després, sobre la part del contingut 
curricular que no s’havia cursat i encaminades a l’assoliment dels resultats d’aprenentatge 
establerts. L’avaluació d’aquestes activitats no podrà disminuir el resultat de la qualificació 
anterior. 

 La nota final de l’UF serà la resultant de la feina feta fins al cinquè trimestre (2n trimestre del 
2n curs FP) més el producte de la feina feta, l’últim trimestre, de manera no presencial i, 
previsiblement, presencial, i informarà del nivell d’assoliment dels resultats d’aprenentatge 
de la unitat formativa per part de l’alumnat. 

 Mòduls professionals amb alguna UF pendent de cursar. 
 Pel que fa als mòduls professionals amb alguna UF pendent de cursar per l’alumnat, s’haurà 

de preparar material per impartir-la, de forma no presencial, en primer terme i previsiblement 
de forma presencial després, per tal de poder contribuir a l’assoliment dels resultats 
d’aprenentatge previstos. 

 L’avaluació del mòdul professional, si hi ha alguna UF que encara no s’ha començat a 
impartir, es realitzarà a partir del resultat obtingut en les altres UF cursades i avaluades que 
pertanyen al mateix mòdul professional i tenint en compte, tant la valoració de les activitats 
realitzades en relació amb la o les unitats formatives pendents com, amb caràcter general, 
l’assoliment de les competències professionals i els objectius generals associats al mòdul 
professional per part dels equips docents. 

 Si alguna de les altres UF del mateix mòdul professional s’ha cursat parcialment, caldrà 
aplicar-li l’exposat a l’apartat anterior (Mòduls professionals on s’han completat unes unitats 
formatives (UF) i altres s’han cursat de manera parcial) 
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 La qualificació de la unitat o unitats formatives pendents s’obté a partir del resultat de les 
altres UF cursades i avaluades que pertanyen al mateix mòdul professional i la valoració de 
les activitats realitzades en aquesta unitat formativa. 

 A efectes de la qualificació del mòdul professional, la nota obtinguda serà, com a mínim, la 
de la mitjana ponderada de les UF cursades que composen el mòdul professional. 

 Alumnat en mobilitat internacional i programes d’Erasmus. 
 La mobilitat internacional, sigui del tipus d’estada en empresa, mixta o dual, queda suspesa 

temporalment. 
 L’alumnat podrà fer l’estada a l’empresa en modalitat de teletreball, en el cas extraordinari 

que ja hagi iniciat l’estada, o bé què no hagi pogut tornar a Catalunya, i l’estada no hagi 
quedat suspesa en el país de destí. 

 
 
Us agraïm la col·laboració i us desitgem que estigueu bé de salut i amb molts ànims per continuar 
endavant. 
 
Salutacions cordials 
 
 
Xavier Falcó Gres 
Director 
Institut Joan Brudieu 


