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Benvolgudes i benvolguts alumnes, 

Després d’haver rebut  les darreres instruccions del Departament d’Educació sobre el 
desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes, davant la prolongació 
del període de confinament pel Covid19, us volem transmetre aquestes indicacions 
adaptades al nostre centre. 

Ens organitzarem preveient que al final de curs ens trobarem en un escenari similar a 
l’actual, aquesta situació ens porta a haver de programar una avaluació final en línia. 

En tots els nivells l’activitat docent acabarà el dijous 11 de juny. 

Pels nivells A1, A2, B2.1, que no finalitzen amb una prova de certificat, seguirem amb 
el sistema d’avaluació continuada. La qualificació final s’obtindrà a partir de les dades 
recollides pel professorat fins al dia 12 de març i amb  el seguiment de les activitats 
telemàtiques que us proposarà el professorat fins a final de curs. Les concrecions més 
específiques, les anirà donant el professorat a través dels mitjans de comunicació 
habituals. 

Pels nivells B1, B2.2 i C1, que, en situación normal porten a una prova final de 
certificat, segons la Resolució EDU/975/2020, de 8 de maig,  les proves de 
certificació de la convocatòria ordinària queden cancel·lades, tant per a 
l’alumnat oficial com per al lliure.  És per això, que continuarem la docència en línia 
durant aquest tercer trimestre i, tenint en compte les dades d’avaluació continua que 
els docents han anat recollint durant el curs, el professorat proporcionarà una 
qualificació final. Si aquesta és “APTE/A”, l’alumnat obtindrà la certificació 
corresponent.  

En els casos en què el professorat no disposi de suficient informació del progrés 
de l’alumne/a, bé per manca d’assistència durant els dos primers trimestres, bé per 
manca de dades d’avaluació, cada idioma i nivell programarà activitats telemàtiques 
avaluatives entre el 12 i el 18 de juny, que portaran a l’avaluació final. Si aquest és el 
vostre cas, poseu-vos en contacte amb el  vostre professor/a abans del 28 de maig. 

Seguiu atents al Moodle del vostre curs i a les instruccions del professorat per 
mantenir-vos informats.  

Les qualificacions de final de curs  es publicaran al nostre web 

http://www.xtec.cat/eoirubi/   a la pestanya consulta de notes en una data encara 
per determinar . 

Gràcies a tots i totes per l’esforç d’adaptació a aquesta nova situació.  
 
Us desitgem un bon acabament de curs i esperem que el curs vinent es reprengui amb 
normalitat. 
 
Salutacions cordials, 
 
L’equip directiu 
 
Rubí, 30 d’abril 2020 
(actualitzat a 14/05/2020) 
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