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Benvolgudes i benvolguts alumnes, 

 

Esperem que us trobeu bé i igualment les vostres famílies i amics. 

 

Ens posem en contacte amb vosaltres per donar-vos informació sobre el tercer trimestre d'aquest 

curs 2019-20. Us volem transmetre aquestes indicacions adaptades al nostre centre, ja que la 

situació l'actual ens portat a haver de programar una avaluació final en línia. 

 

A1 (1r), A2 (2n) i B1.1 (4t) 

 

Pel que fa als nivells A1 (1r), A2 (2n) i B2.1 (4t), que NO finalitzen amb una prova de certificat, 

continuarem amb la docència en línia durant aquest tercer trimestre i amb el sistema d'avaluació 

continuada per a l'obtenció d'una qualificació final. Les concrecions més específiques les anirà donant 

cada professor/a mitjançant les corresponents aules virtuals i/o tutories, durant la primera setmana de 

maig. 

 

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 25 de maig i el 15 de juny, que 

portaran a l'avaluació final. 

 

B1 (3r), B2.2 (5è) i C1 

 

Pel que fa als nivells B1 (3r), B2.2 (5è) i C1, que en situació normal porten a una prova final de 

certificat, continuarem la docència en línia durant aquest tercer trimestre fins a les dates programades 

per a les tasques d'avaluació.  

 

Resolució EDU/975/2020, de 8 de maig, les proves de certificació de la convocatòria ordinària 

queden cancel·lades. 

 

Per tant, s'avaluarà l'alumne amb avaluació interna de l'escola que serà formativa fins al 13 de 

març i activitats avaluatives obligatòries de formació en línia que tindran lloc entre el 25 de 

maig i el 15 de juny. La nota serà Apte/No apte.  

 

Les concrecions més especifiques i dates de les proves en línia les anirà donant cada professor/a 

mitjançant les corresponents aules virtuals. 

 

 

Aquestes proves avaluatives portaran a obtenir la certificació oficial. 

 

En tot cas, no hi haurà prova d'incidències. 

 

El 23 de juny es publicaran les qualificacions de final de curs mitjançant el web www.eoiamposta.cat. 

 

 

Visiteu el nostre web per mantenir-vos informats. 

 

 

La Direcció 
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