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A LES FAMÍLIES DELS ALUMNES TERCER D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

 
 
 
Estimadas familias:  
 

Nos dirigimos a vosotros en relación a la        
evaluación individualizada final de tercero de      
Educación Primaria que tendrá como finalidad      
comprobar el grado de adquisición de la       
competencia en comunicación lingüística y de la       
competencia matemática. 

Esta evaluación carece de efectos     
académicos para el alumnado, pues     
fundamentalmente tiene carácter informativo y     
orientador para los centros, el profesorado, el       
alumnado y sus familias. Por lo tanto, estos        
resultados no tienen ninguna repercusión a      
nivel académico.  

Desde Consellería se pide que familias y       
alumnos rellenen una serie de datos, que han        
venido a denominar cuestionario de contexto. La       
forma de hacerlo es que cumplimentéis el       
ANEXO I que os hacemos llegar. Vuestros hijos        
deben traerlo al colegio el viernes 17 de mayo         
en el mismo sobre que os lo entregamos. La         
próxima semana, cada alumno, con ayuda del       
profesorado, introducirá esos datos en la      
plataforma informática habilitada por Conselleria     
para tal fin. Disculpad la premura pero el        
proceso se debe finalizar antes del 7 de junio.  

 

Sin otro particular 

 

  

 

 

Estimades famílies:  

Ens dirigim a vosaltres en relació a       
l'avaluació individualitzada final de tercer     
d'Educació Primària que tindrà com a finalitat       
comprovar el grau d'adquisició de la      
competència en comunicació lingüística i de la       
competència matemàtica. 

Aquesta avaluació manca d'efectes    
acadèmics per a l'alumnat, perquè     
fonamentalment té caràcter informatiu i     
orientador per als centres, el professorat,      
l'alumnat i les seves famílies. Per tant, aquests        
resultats no tenen cap repercussió a nivell       
acadèmic.  

Des de Conselleria es demana que      
famílies i alumnes ompliguen una sèrie de       
dades, que han vingut a denominar qüestionari       
de context. La forma de fer-ho és que empleneu         
l'ANNEX I que us fem arribar. Els vostres fills         
han de portar-ho al col·legi el divendres 17 de         
maig en el mateix sobre que us el lliurem. La          
setmana vinent, cada alumne, amb ajuda del       
professorat, introduirà aquestes dades en la      
plataforma informàtica habilitada per Conselleria     
per a tal fi. Disculpeu la urgència però el procés          
s'ha de finalitzar abans del 7 de juny.  

 

Sense un altre particular,  
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