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Sabem que les declaracions del Ministeri d'Educació i de les conselleries d'Educació de les 

comunitats autònomes després de la presentació del document sobre les mesures educatives a 

prendre en aquest últim trimestre del curs, han generat una considerable confusió en un moment 

ja carregat de molta incertesa. 

Encara que hem de tenir paciència i esperar a conèixer el contingut definitiu de la pròxima Ordre 

Ministerial, així com les adaptacions que faci cada comunitat autònoma, estem en condicions 

d'aclarir-vos algunes qüestions en funció del que es coneix fins ara i, per tant, susceptibles de ser 

modificades: 

1. Es manté la durada del curs escolar fins a final de juny de 2020. Segons ha assenyalat la 

Ministra d'Educació, seguirà en modalitat a distància mentre duri el confinament i, si les autoritats 

sanitàries així ho acorden, passarà a modalitat presencial amb les condicions que 

determinin. El desig del Ministeri) és que els alumnes puguin tornar als seus centres, almenys 15 

dies, encara que, òbviament, no el pot garantir. 

2. Durant el mes de juliol es podran organitzar activitats voluntàries de reforç o lúdiques, però 

encara no se sap com es concretaran aquestes activitats. 

3. Es posarà el focus en els aprenentatges imprescindibles i en les competències bàsiques. La 

decisió sobre si es poden avançar continguts queda en mans de les comunitats autònomes, 

encara que es recomana que l'últim trimestre serveixi per a reforçar continguts i millorar 

qualificacions. 

4. Així mateix, la promoció de curs serà la norma general i la repetició serà una mesura “molt 

excepcional” i degudament justificada, alguna cosa que en realitat no difereix del que es feia fins 

ara. Això no significa que la promoció comporti l'aprovat general de les matèries suspeses. 

L'alumne podrà promocionar amb assignatures pendents, que haurà de recuperar durant el curs 

següent. 

5. Quant a la titulació en 4t d'ESO cal esperar als criteris concrets que s'estableixin, però esperem 

que es determinin uns criteris mínims homogenis que evitin desigualtats territorials o entre 

diferents centres. 

De moment això és el que us podem aclarir. Procurarem mantenir-vos informats de les novetats 

importants que vagin sorgint. Aprofitem aquesta comunicació per a assegurar-vos que 

continuarem treballant perquè cada alumne aprofiti al màxim les noves oportunitats 

d'aprenentatge en aquest període convuls i amb l'objectiu que cap estudiant perdi el curs per 

aquesta situació excepcional, especialment els que es troben en situació de major vulnerabilitat. 

 

Sense més, rebeu una cordial salutació. 

La direcció 


