
Apreciades famílies:  

D’acord  amb les instruccions de la Conselleria, es fa necessari posar en valor la 
tasca que estan fent els alumnes des de casa. Si bé les qualificacions dels vostres 
fills no baixaran, aquestes poden millorar. Els mestres del centre han decidit uns 
criteris a seguir, segons les franges d’edat dels infants i grups implicats per 
justificar les diferents millores de les qualificacions. 

4t, 5è i 6è d’Educació Infantil 

El treball en aquesta etapa és globalitzat, per això la valoració que es fa de les 
tasques dels vostres fills es farà així. Es valora positivament el contacte amb els 
mestres  i l’enviament de les feines que us proposam. Els nins i nines es senten 
recolzats quan les seves feines són objecte d’atenció per la vostra part i per la 
nostra, i d’aquesta manera aconseguim que no deixin d’aprendre cada dia un poc 
més. 

1r, 2n i 3r d’Educació Primària 

Els mestres valoren positivament el retorn de les tasques per poder millorar les 
qualificacions. Aquest contacte que mantenen les famílies ha de ser regular, i es 
tendran molt presents les característiques i necessitats de l’alumnat, ja que no tots 
tenen les mateixes. Es consideraran les diferents situacions que té cada infant per 
valorar els enviaments que es facin, analitzant cada cas individualment. 

4rt, 5è i 6è d’Educació Primària 
Els mestres valoraran positivament el retorn de les tasques que s’ha fet d’ençà que 
es va tornar de vacances el 20 d’abril. La nota de la darrera avaluació serà la mitjana 
dels dos primers trimestres: es podrà millorar un punt en els casos que els alumnes 
facin com a mínim, el retorn del 80% de les tasques proposades. Els mestres 
tendrán flexibilitat per decidir l’augment, tinguent en compte aquells alumnes que 
saben que tenen qualque dificultat: internet, familiar, … 
A la vegada els especialistes d’aquest cicle posaran al darrer trimestre la nota 
mitjana resultant dels dos primers. Aquestes notes resultants pujaran un punt si s’ha 
fet el retorn de les feines proposades a partir del 20 d’abril. 

Normativa 
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4158744 
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