
 

 

 

Benvolgudes famílies, 

18-04- 2020 

Com us vaig dir a l'última circular, cada setmana compartiré amb tots vosaltres un breu resum                
de l'activitat escolar. Davant la incertesa en què vivim aquest tercer trimestre, crec molt              
important que estigueu informats del que fem, perquè ens pugueu ajudar a nosaltres i              
sobretot als vostres fills. 

Aquesta setmana els alumnes de 1r han rebut feina de les següents matèries: català, castellà,               
matemàtiques, socials, naturals, tecnologia, educació física, música, plàstica i religió. No són            
feines molt extenses. 

Estem utilitzant uns canals amb els vostres fills/es on no estan del tot familiaritzats, no patiu                
pel resultat, TOTS n'estem aprenent, però és important que tothom faci l'esforç. És una estona               
cada dia. Recordar-vos que l'aprenentatge no està només a fer la feina, també en trobar la                
manera de fer-la arribar correctament al professor, quan hi hagi dubtes, animeu-los a parlar              
amb ells. HO ESTEM desitjant! Ja ens hem posat en contacte amb gairebé tots vosaltres, i ho                 
tornarem a fer. 

En relació amb les declaracions que va fer dijous la ministra d'educació, voldria aprofitar              
aquesta circular per aclarir un tema molt important. NO HI HAURÀ APROVAT GENERAL. Les              
declaracions de la ministra deien que ningú repetiria curs, i si ho feien seria en casos molt                 
concrets, expliquem-los: 

● Texutalment la minista va dir: Asimismo, la promoción de curso será la norma general              
y la repetición será una medida “muy excepcional” y debidamente justificada, algo que             
en realidad no difiere de lo que se venía haciendo hasta ahora. Esto no significa que la                 
promoción conlleve el aprobado general de las materias suspendidas. El alumno           
podrá promocionar con asignaturas pendientes, que tendrá que recuperar durante el           
curso siguiente. 

Això vol dir que per un costat els alumnes SÍ PODEM REPETIR i per l’altre poden NO                 
APROVAR I PASSAR DE CURS i l'any següent hauran de fer les assignatures pendents i               
les del curs corrent. 

● Hem pogut fer dos trimestres sencers de manera presencial a l'escola, ens van confinar              
el 12 de març i la 2a avaluació acabava el 15. Hem fet 2/3 parts del curs. 

● Cap alumne que anés bé fins aleshores, i per qualsevol motiu no pogués seguir /acabar               
correctament el curs ha de veure rebaixat el seu expedient acadèmic. 



● Tots, alumnes, professors i famílies han de fer el possible per avançar. El NO fer feina                
és un problema, equivocar-se una oportunitat d'aprendre. 

 

La setmana que ve, juntament amb el resum de les tasques enviades us adjuntarem els               
butlletins de notes de la 2a avaluació. 

 

 

Bon cap de setmana i cuide-vos molt!! 


