
A.A. Presidenta de l'AFA per a informació a la Comunitat Educativa del 
CEIP PARE CATALÀ

Acords de la Mesa Sectorial   del 16 d'abril que junt als acords presos amb el Ministeri 
d'Educació orientaran les tasques necessaries per finalitzar aquest curs  2019-20 i  el  
començament del 2020-21. 
Sobre l'avaluació 

El plantejament que l’avaluació del curs 2019/20 s’ha de centrar en els dos primers trimestres del curs, que han sigut 
presencials. El tercer trimestre no dona suficients garanties, per la bretxa digital i social, perquè el nostre alumnat puga 
avançar matèria en igualtat de condicions. 
Igualment es posarà en valor l’avaluació contínua que usem com a ferramenta d’avaluació en el nostre sistema educatiu.
Sobre la promoció
Seran els equips docents els que, com no pot ser d’altra manera, decidiran sobre la promoció o repetició del seu alumnat, 
tot i que la repetició ha de ser una mesura extraordinària i molt justificada.

Sobre el currículum durant  el tercer trimestre del curs 2019-2020,

Partim de la base que no es poden desenvolupar els mateixos aspectes del currículum que si es tractara d'un periode de 
classe presencial, en el següent:

-Que les tasques que marque el professorat servisquen per a reforçar i consolidar els aprenenetatges realitzats en els dos 
primers trimestres del curs, que fomenten les rutines de treball i mantinguen l'hàbit d'estudi, establisquen horaris i ajuden 
les famílies a portar aquest confinament de la millor manera possible.

-Que s'adapte el que es preveu per a l'últim trimestre del curs en les programacions didàctiques a la pràctica possible i real 
en aquestes circumstàncies, amb la finalitat de seleccionar exclusivament els continguts que es consideren més rellevants 
per al desenvolupament de les competències bàsiques en l'educació obligatòria.

-Que continuem avançant en la coordinació de les tutories amb els seus respectius equips educatius perquè l'alumnat puga 
assumir el conjunt de les tasques proposades. En aquest sentit, cal  promoure la realització de projectes interdisciplinaris 
que faciliten el treball en equip del professorfat i el suport de les famílies a l'alumnat en la seua realització.

-Que continuem treballant en l'aplicació de les millors solucions per a l'alumnat que no té accés a les TIC en les millors 
condicions.

Sobre el canlendari escolar

Es mantindrá l'actual calendari escolar.

Els mesos d'estiu mantindran el seu caràcter no lectiu. Si així ho permeten les autoritats sanitàries es realitzaran les activitats 
lúdiques que organitzen tots els estius els ajuntaments, associacions i ONG i que compataran amb tot el suport institucional.

El proper curs arrancarà amb plans de suport per a tot l'alumnat que ho necessite.

Si es donen canvis mantindrem aquest canal per mantindre informada tot la Comunitat Educativa i sobre tot les famílies que 
la integren.

La  nostra preocupació es centra en la necessitat que tenim mestres i alumnat  de trobar vies i canals que possibiliten i 
milloren la interacció. Pel que agraim  i valorem la vostra comprensió i col.laboració així com les propostes de millora que 
considereu seran ben rebudes i valorades.

Enviem una abraçada virtual, molta força per mantindre l'equilibri emocional dels menuts i menudes i la moral alta de tota la 
família. 
                                                           
València 17 d'abril de 2020          Equip Directiu


