
 

INFORMACIÓ AVALUACIÓ FINAL  
ESO 

Maig 2020 
 

COL·LEGI LA IMMACULADA 
Carrer de Robert Graves, 38. 

Telèfon 971 73 12 29 
07015 - PALMA 

 

 
Benvolgudes famílies,  

Dimarts dia 28 d’abril, el Consell Escolar en  convocatòria extraordinària va aprovar per unanimitat la proposta d’avaluació a ESO 
en relació amb la tercera avaluació i avaluació final ordinària i extraordinària. Les mesures adoptades varen ser comunicades al 
Departament d’Inspecció Educativa.  

Els criteris que es consideraran per a obtenir la nota final de cada una de les assignatures són els següents: 

- La 3a avaluació no serà avaluada com la resta de les altres avaluacions, i, per tant, no podrà fer mitjana aritmètica 
amb la 1a i 2a avaluació.  
 

- Per obtenir la nota final de la convocatòria de juny es farà la mitjana aritmètica entre la 1a i la 2a avaluació.  
 Si la nota mitjana resultant és igual o superior a 5, es podrà augmentar fins a dos punts en funció de la 

valoració de les tasques realitzades pels alumnes durant el període de confinament (a partir de dia 16 de 
març fins a dia 19 de juny). La suma de la nota mitjana de la 1a i 2a avaluació, més la puntuació 
obtinguda a la tercera avaluació (de 0 a 2 punts), serà la nota final a l’avaluació ordinària.  

 
 Si la mitjana de la 1a i la 2a avaluació és inferior a 5, els alumnes hauran de recuperar les avaluacions del 

curs present que duguin suspeses (els professors es posaran en contacte amb cada alumne que estigui en 
aquesta situació i li comunicarà el pla de recuperació personalitzat a complir, amb la temporització 
corresponent). Si recuperen i a la junta d’avaluació de juny la mitjana és de 5, podran augmentar fins a dos 
punts la seva nota final.  

 
- En relació amb les assignatures pendents d’altres cursos, els professors comunicaran a cada un dels alumnes el pla 

específic de recuperació amb les tasques a realitzar i la temporització d’aquestes. A la junta d’avaluació del mes de 
juny, una vegada acabat el curs lectiu, es valoraran les situacions individuals de cada alumne seguint les pautes 
marcades a la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 30 d’abril de 2020, per la qual s’aproven les 
instruccions per adequar els criteris de promoció i titulació dels alumnes de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat de 
les Illes Balears com a conseqüència de l’Ordre EFP/365/2020, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen el marc i les directrius 
d’actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada pr la 
COVID-19. 

 
- En el cas que l’alumne no promocioni o tituli a la convocatòria de juny per no haver superat els criteris establerts 

per tal de valorar la progressió de l’alumne, la consecució dels objectius generals d’etapa i el desenvolupament de 
les competències clau, podrà optar a fer-ho a la convocatòria extraordinària de setembre (només seran avaluats 
els continguts vists a la 1a i 2a avaluació, i, en el cas de superar amb èxit l’assignatura, també podran optar a pujar 
fins a 2 punts la seva nota final en funció de la valoració de les tasques dutes a terme al llarg de la 3a avaluació).  

 
- La repetició es considerarà una mesura de caràcter excepcional (com havia estat fins ara), i s’adoptarà en funció de 

l’evolució acadèmica de l’alumne durant el període previ a la suspensió de l’activitat lectiva presencial.  

Com ja vàrem manifestar a una circular anterior, des del centre continuam fent feina per garantir el dret d’educació del vostre 
fill i afavorir el seu creixement en valors. I remarcam la importància què l’alumne continuï fent les tasques programades, ja sigui 
per a millorar la qualificació, recuperar assignatures suspeses o pendents i, sobretot, per assolir un millor nivell competencial per 
al proper curs.  

Si teniu cap dubte, estam a la vostra disposició.  Gràcies pel vostre suport i esforç.  

Atentament,  

El claustre de professors d’ESO 
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Estimadas familias,  

El martes día 28 de abril en el Consejo Escolar en convocatoria extraordinaria, se aprobó por unanimidad la propuesta de 
evaluación en ESO en relación a la tercera evaluación y evaluación final ordinaria y extraordinaria. Las medidas adoptadas 
fueron comunicadas al Departamento de Inspección Educativa. 

Los criterios que se considerarán para obtener la nota final de cada una de las asignaturas serán los siguientes: 

- La 3ª evaluación no será evaluada como el resto de las otras evaluaciones y, por tanto, no podrá hacer media aritmética 
con la 1ª y 2ª evaluación. 
 

- Para obtener la nota final de la convocatoria de junio se hará la media aritmética entre la 1ª y la 2ª evaluación. 
 Si la nota media es igual o superior a 5, se podrá aumentar hasta dos puntos en función de la valoración de las 

tareas realizadas por los alumnos durante el período de confinamiento (desde el 16 de marzo hasta el 19 de junio). 
La suma de la nota media de la 1ª y 2ª evaluación, más la puntuación obtenida de la tercera evaluación (de 0 a 2 
puntos), será la nota final de la evaluación ordinaria. 
 

 Si la nota media de la 1ª y 2ª evaluación es inferior a 5, los alumnos deberán recuperar las evaluaciones del curso 
actual que tengan suspendidas (los profesores se pondrán en contacto con cada alumno que esté en esta situación 
y le comunicará el plan de recuperación personalizado a trabajar, con la temporalización correspondiente). Si 
recuperan y en la junta de evaluación la nota media es de 5, podrán aumentar hasta dos puntos su nota final.  

 
- En relación a las asignaturas pendientes de otros cursos, los profesores comunicarán a cada uno de los alumnos el plan 

específico de recuperación con las tareas a realizar y su temporalización. En la junta de evaluación del mes de junio, una 
vez terminado el curso lectivo, se valorarán las situaciones individuales de cada alumno siguiendo las pautas marcadas 
en la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 30 d’abril de 2020, per la qual s’aproven les instruccions per 
adequar els criteris de promoció i titulació dels alumnes de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat de les Illes Balears com a 
conseqüència de l’Ordre EFP/365/2020, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació per al tercer trimestre 
del curs 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada pr la COVID-19. 
 

- En el caso que un alumno no promocione o titule en la convocatoria de junio por no haber superado los criterios 
establecidos para valorar la progresión del alumno, la consecución de los objetivos generales de etapa y el desarrollo de 
las competencias clave, podrá optar a hacerlo en la convocatoria extraordinaria de septiembre (sólo serán evaluados 
los contenidos vistos en la 1ª y la 2ª evaluación, y, en el caso de superar con éxito la asignatura, también podrán optar a 
subir hasta 2 puntos su nota final en función de las tareas realizadas a lo largo de la 3º evaluación).  
 

- La repetición se considerará una medida excepcional (como había sido hasta ahora). Y se adoptará en función de la 
evolución académica del alumno durante el período previo a la suspensión de la actividad lectiva presencial. 

Como ya manifestamos en una circular anterior, desde el centro seguimos trabajando para garantizar el derecho a la 
educación de vuestro hijo y favorecer su crecimiento en valores. Y remarcamos la importancia de que cada alumno continúe 
haciendo las tareas programadas, ya sea para mejorar su calificación, recuperar asignaturas suspendidas o pendientes y, 
sobre todo, para asumir un mejor nivel competencial para el próximo curso.  

Si tenéis alguna duda, estamos a vuestra disposición. Gracias por vuestro apoyo y esfuerzo.  

Atentamente,  

El claustro de profesores de ESO 


