
ANNEX A LES PROGRAMACIONS
Modificació per al curs 2019/2020

La finalitat del present annex és l'adequació dels continguts, criteris d'avaluació i criteris de 
qualificació de la programació, a les directrius d'actuació dictades per la Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esport en la Resolució de 4 de maig de 2020 de la Secretaria Autonòmica d'Educació i 
Formació Professional per la qual s'establixen el marc i les directrius d'actuació que cal 
desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant 
de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

Durant el tercer trimestre, des de la declaració de l'estat d'alerta amb la conseqüent suspensió de 
classes presencials en centres educatius, la labor docent s'ha continuat desenvolupant de manera 
telemàtica mitjançant els següents mecanismes:

Creació d'una plataforma genèrica per a tot el conservatori mitjançant “Google Classroom”, la qual 
ha servit d'eina prioritària per a l'intercanvi d'informació professor-alumne, proposta i recepció de 
treballs, així com per a la participació en classes per videoconferència.

A més d'aquesta, i segons les possibilitats i necessitats de l'alumnat, també s'han empleat altres com 
Skype, Hangouts, Facetime, Zoom, Whatsapp, mail, etc.

El desenvolupament presencial de les classes s'ha vist substituït per la seva realització a través de 
videoconferència, enregistraments d'àudio i vídeo, recepció i correcció de treball proposat pel 
professorat, etc.

Per tot això, i segons el dictat en aquesta Resolució, la programació per a aquest curs 2019/2020 
queda modificada per a adaptar-se als següents:

CONTINGUTS, CRITERIS D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Atès que l'avaluació serà duta a terme sobre la base dels resultats obtinguts per l'alumne durant el 
desenvolupament presencial de les classes, els continguts mínims que aquest haurà d'haver adquirit 
per a la superació del curs seran els corresponents al 2n trimestre.

La nota final serà la mitjana de les qualificacions de la 1a i la 2a avaluació. Aquesta es podrà veure 
incrementada (mai reduïda) pel treball dut a terme de manera telemàtica durant el tercer trimestre.


