
MODEL  D’ESCRIT  DE  PARE/MARE  A  DIRECTOR/A  DE  CENTRE  EDUCATIU,
SOL·LICITANT INFORMACIÓ SOBRE PRUEBA INDIVIDUATLIZADA DE 3r PRIMÀRIA-
LOMCE. Proposta de la Plataforma Crida

................………………..,  amb  D.N.I.  núm …………,  en  el  meu  nom i  en  qualitat  de
pare/mare/tutor-a de l’alumne …………de tercer curs d’Educació Primària, amb domicili a
efectes  de  notificació  en  ………………………….,  de  ……….,  comparesc  davant  el/la
Director/a del centre educatiu.

EXPÒS:
‒ Que a l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei Orgànica d’Educació (LOE) en la redacció

actual  donada per  la  LOMCE,  s’indica  que  els  centres docents  realitzaran  una
avaluació individualitzada a tots els alumnes i  alumnes en acabar el  tercer curs
d’Educació Primària, segons disposin les administracions educatives, en la qual es
comprovarà el grau de domini de les destreses, capacitats i habilitats en expressió i
comprensió oral i  escrita, càlcul i resolució de problemes en relació amb el grau
d’adquisició  de  la  competència  en  comunicació  lingüística  i  de  la  competència
matemàtica.

‒ Que  el  mateix  text  estableix  que  ”De  resultar  desfavorable  aquesta  avaluació,
l’equip  docent  haurà  d’adoptar  les  mesures  ordinàries  o  extraordinàries  més
adequades”.

‒ Que és completat pel Reial Decret 126/2014, pel qual s’estableix el currículum bàsic
de  l’Educació  Primària;  incloent  que  aquestes  mesures  es  fixaran  en  plans  de
millora de resultats col·lectius o individuals que permetin solucionar les dificultats,
en col·laboració con les famílies i mitjançant recursos de suport educatiu.

‒ Que d’acord amb tot això exposat i acollint-me a tot allò disposat en els articles 35 i
37 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú, a aquesta autoritat corresponent.

SOL·LICIT:
Ser informat/da sobre:
‒ Les  mesures  ordinàries  i  extraordinàries  que  s’han  acordat  en  els  òrgans

col·legiats del centre educatiu per ser adoptades referides a l’alumnat en el cas de
què  l’avaluació  individual  de  tercer  d’Educació  Primària  d’un/a  alumne  resulti
desfavorable  segons els  paràmetres de correcció  de la  mateixa i  que,  en cas
d’afectar el meu/va fill/a, li serien aplicades.

‒ Les  mesures  ordinàries  i  extraordinàries  que  s’han  acordat  en  els  òrgans
col·legiats del centre educatiu per ser adoptades referides al professorat en el cas
de què l’avaluació del grup d’alumnes de tercer d’Educació Primària del meu fill/va
resulti  majoritàriament  desfavorable  segons  els  paràmetres  de  correcció  de  la
mateixa.

‒ Com afectarà l’expedient del meu/va fill/a en el cas de què l’avaluació individual
de  tercer  d’Educació  Primària  resulti  desfavorable  segons  els  paràmetres  de
correcció de la mateixa.

Sol·licit rebre resposta per escrit per part de la direcció del centre educatiu i abans de la
realització en la nostra comunitat de la prova esmentada, prevista per als dies 19 i 20 de
maig  de manera que això em permeti, si fos el cas, prendre les mesures oportunes que
de la resposta o absència de la mateixa, se’n puguin derivar.  

Atentament, 
Signat.: 

........................, a ..... de .............. de 2015

Sr./Sra.  …………....................……….,  DIRECTOR/A  DEL  CENTRE  EDUCATIU............
……………………………."


