
Avaluació del curs 2019-2020 

ALUMNES OFICIALS 
NIVELLS A1 - A2 – B2.1 – C2.1 

• La qualificació del curs 2019-2020 serà APTE/A -  NO APTE/A - NO 
PRESENTAT/DA  i s’obtindrà per avaluació contínua. No hi haurà nota numèrica 
ni notes parcials per destreses lingüístiques. 

• Les activitats telemàtiques d’avaluació contínua del tercer trimestre es tindran en 
compte si poden millorar el resultat de l’avaluació contínua duta a terme durant 
el període presencial. 

• Tindrà dret a l’avaluació contínua  

a) l’alumnat que hagi assistit, com a mínim, al 65% de les sessions del període 
presencial del curs (fins al 12 de març).  

b) l’alumnat que hagi participat regularment a les activitats lectives del període 
telemàtic i, afegint-hi l’assistència del període presencial, arribi al 65% 
d’assistència comptada sobre la durada total del curs.  

L’alumnat que necessiti confirmar quin grau d’assistència té assolit i, per tant, si 
pot optar a l’avaluació contínua, pot fer la consulta al seu professorat per correu 
electrònic entre l’11 i el 28 de maig. 

• L’alumnat que no tingui dret a l’avaluació contínua i vulgui superar el curs i obtenir 
la certificació haurà de realitzar unes proves telemàtiques d’avaluació que tindran 
lloc entre el 8 i el 18 de juny. La realització d’aquestes proves s’haurà de sol·licitar 
per correu electrònic al professorat corresponent entre l’11 i el 29 de maig. 

• L’activitat lectiva finalitzarà el dijous 4 de juny. 

• El divendres 5 de juny el professorat enviarà un missatge de correu electrònic 
als alumnes que s’hagin avaluat de forma contínua, per tal de comunicar que 

a) l’alumne/a ha superat el curs per avaluació contínua 

b) la informació acadèmica de què disposa el professorat no és suficient per 
acreditar l’assoliment dels objectius del curs i per tant cal que l’alumne/a 
superi unes proves d’avaluació suplementàries que tindran lloc de forma 
telemàtica entre el 8 i el 18 de juny. 

• A mesura que anem comptant amb les concrecions corresponents, el professorat 
anirà informant als seus alumnes dels detalls de l’avaluació de cada nivell. 

• L’alumnat de segon curs de batxillerat que convalida els seus estudis en l’EOI, 
com a matèria de modalitat, ho ha de comunicar al professorat per tal que pugui 
ser avaluat durant la segona quinzena de maig. 

• Pel que fa a la matriculació i taxes del curs vinent i altres qüestions sobre les 
quals el centre està rebent consultes, s’anirà informant a mesura que rebem les 
instruccions corresponents. 

12 de maig de 2020 


