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A tota la Comunitat Educativa:
Amb motiu dels acords, del dia 16/04/2020, del Ministeri d'Educació i les administracions
educatives de les comunitats autònomes, i a l'espera de la normativa per part de la Conselleria
d'Educació per tal de concretar les actuacions per finalitzar aquest curs 2019-2020, i amb l’ànim de
clarificar els aspectes relatius a l’avaluació del tercer trimestre i del curs, l'Equip Directiu de l'IES
Enric Valor voldria fer-vos saber:
1. En primer lloc, que tals acords no impliquen l’aprovat general.
2. El Ministeri indica que, el criteri general en tots els nivells i etapes educatives ha de ser la
promoció al curs següent de tot l’alumnat, amb la indicació dels aspectes que ha de reforçar
en el curs següent per a consolidar els aprenentatges imprescindibles del curs 2019-2020.
Però, no hi ha que confondre "promocionar" amb "aprovar". Fins ara, promocionaven els/les
alumnes amb un màxim de 2 matèries suspeses (que arrossegaven com a pendents per al
curs següent, però en cap moment les tenien "aprovades").
Si enguany es podrà o no promocionar amb més de 2 matèries suspeses, i amb quantes, és
una cosa que encara està per veure i de la qual esperem instruccions per part del Ministeri i
de la Conselleria competent.
3. L’avaluació final en tots els nivells i etapes educatives tindrà en compte el treball dut a terme
durant tot el curs 2019-2020, l’avaluació del tercer trimestre se centrarà en la valoració del
treball que ha realitzat l’alumnat durant l’activitat educativa desenvolupada a distància, tenint
en compte l’alumnat que per diverses circumstàncies haja tingut dificultats d’accés als
mitjans tecnològics utilitzats durant aquest període. Això significa que el rendiment i l'esforç
efectuats durant la tercera avaluació podran influir en la nota final. Donat el caràcter
d’avaluació continua, al nostre institut, mai s’ha emés butlletí amb les notes de la tercera
avaluació, sino directament de la nota final del curs.
4. Al comunicat diu "que la repetició de curs es considerarà una mesura de caràcter
excepcional", però això és una cosa que ha vingut mantenint-se i aplicant-se fins ara: els/les
qui repeteixen, sempre ho fan de manera excepcional. Per això recordem que sí que
repetirà aquell/a alumne/a que no haja assolit les competències requerides per a poder
promocionar.
5. En referència a la realització de les proves de la PAU, des de la direcció general
d'Universitats de la Generalitat Valenciana, asseguren que tant la seua realització, com el
seu contingut s'ajustaran a la situació excepcional que estem vivint, i que l'alumnat puga
accedir a l'educació superior amb totes les garanties, ampliant l’optativitat a les proves.
Les Proves d'avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (PAU) es realitzaran
enguany en primera convocatòria els dies 7, 8 i 9 de juliol, segons ha resolt la Comissió
Gestora, que també ha fixat els dies 8, 9 i 10 de setembre per a la segona convocatòria.
Per tot això, instem l'alumnat que continue en casa treballant, dins de les seues possibilitats, fins a
la finalització del curs. I volem que tinguen clar que l'esforç que estan realitzant, o la falta del
mateix, serà tingut en compte a l’informe individual en què es valore el treball realitzat.
Salutacions,
Castalla, 21 de’abril de 2020
L'Equip Directiu

