
 

 
 
Resolució de la Direcció General de Currículum i Personalització referent a 

l’alumnat de batxillerat que cursa, aquest curs 2019-2020, la matèria 

específica d’Estada a l'empresa i que no podrà realitzar el total d’hores de 

pràctiques a l’empresa a causa dels motius de prevenció en relació amb el 

COVID19  

 

 
 

La situació actual de confinament derivada del procés d’afectació pel COVID-19 

ha desencadenat el tancament dels centres educatius i l'aturada de l'activitat de 

les empreses no declarades com a serveis essencials. 

Aquest fet impossibilita que l’alumnat de batxillerat que cursa la matèria 

específica d’Estada a l’empresa, pugui completar les hores establertes de 

pràctiques a l’empresa que preveu l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, 

per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del 

procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva 

adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn. 

Ateses aquestes circumstàncies, 

Resolc: 

Establir instruccions i orientacions per al professorat relatives al procés 

d’avaluació de la matèria específica d’Estada a l'empresa quant a l’estada en 

pràctiques de l’alumnat en les empreses, les quals es determinen en l’annex 

adjunt. 

 

Aquestes instruccions i orientacions, d’acord amb l’evolució de  la situació actual 

de confinament i tancament dels centres educatius i de les empreses, poden ser 

modificades, si escau, en benefici de l’alumnat a fi de flexibilitzar-li les opcions 

perquè pugui obtenir el títol en finalitzar el curs 2019-2020 i poder continuar amb 

la seva formació i, o també, incorporar-se al món laboral. 

 

La directora general de Currículum i Personalització 

 

  



 

 
ANNEX 

 

A partir de la vigència d’aquesta Resolució, si la junta d’avaluació de final de curs 

observa que, abans de la data de finalització del curs 2019-2020, no és factible 

realitzar les hores mínimes establertes per a la part pràctica de la matèria 

d’Estada a l'empresa fixades en 70 hores, la direcció del centre educatiu s’ha de 

plantejar alguna de les alternatives següents: 

  

1. Alumnat de 1r de batxillerat 

a) En el cas dels i les alumnes  de 1r curs de batxillerat, cal restar  a l’espera 

que la situació actual es normalitzi parcialment i valorar si, al llarg de 

l'estiu, es pot realitzar de manera efectiva aquesta part pràctica de la 

matèria d’Estada a l'empresa.   

En aquest cas, l'avaluació d’aquesta matèria correspondrà a la junta 

extraordinària del mes de setembre. 

a) Suposant que no sigui possible que els o les alumnes duguin a terme la  

part pràctica de l'Estada a l'empresa en el període d'estiu, aquesta part 

pràctica s'ha d'ajornar i s’ha de desenvolupar en el curs 2020-2021.  

En aquest supòsit s'aconsella que la part pràctica de la matèria es cursi 

durant el 1r trimestre o quadrimestre.   

 

2. Alumnat de 2n de batxillerat 

a) Si l'alumnat ja ha cursat el 50% o més del mínim de les hores establertes 

per a la part pràctica de la matèria d’Estada a l’empresa, i que consisteix 

en 70 hores, l'avaluació ha de tenir en compte l'informe prescriptiu que 

s’elabora a la meitat del període estipulat en l’acord entre el centre i 

l’empresa.  

En aquest informe el tutor o tutora de l’alumne o alumna ha de tenir en 

compte la valoració del professorat que ha fet el seguiment de les 

pràctiques, la valoració de l’empresa quant a la tasca executada per 



 

l’alumne o alumna, i també l’avaluació de les activitats teoricopràctiques 

que aquest o aquesta hagin efectuat prèviament al centre educatiu i que 

consten en el seu quadern de pràctiques. 

b) En cas que l'alumnat no hagi cursat el 50% del mínim de les hores 

establertes, l'avaluació s’ha de fer atenent l'informe que ha de redactar el 

tutor o tutora i per al qual es tindrà en compte, a més de la valoració de 

les activitats teoricopràctiques ja realitzades al centre educatiu 

prèviament,  l’elaboració d’un treball que proposarà el mateix tutor o 

tutora, el qual ha de versar sobre el món de l'empresa i ha de suposar una 

càrrega de treball proporcional a les hores de pràctiques que l’alumne o 

alumna encara no ha fet. 
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