
 

 

ESPAI DE FORMACIÓ PER A FAMÍLIES: 

CONNECTA’T! 

 
Les trobades són presencials! Grups màxims de 10 adults.  

 

Lloc: Espai Municipal Plaça Doctor Bonet. 

Horari: -grup 1 els dimecres de 09:30h a 10:30h.  
                (Punt de trobada al porxo de l’escola a les 9.15h) 

 

               -grup 2 els dimecres de 10:45h a 11:45h. 
                        (Punt de trobada espai municipal Pl.Doctor Bonet i finalització  

                         al porxo de l’escola a les 12.15h) 
 

Inici: dimecres 29 de setembre.  

La durada del taller serà en funció del nombre d’inscrits, però 

sempre durant el primer trimestre.  

 

 



 

 

 

 

Què és l’espai de formació “CONNECTA’T”? 

Es tracta de sessions destinades a famílies que necessiten un acompanyament per 

desenvolupar-se en entorns digitals amb dos objectius principals: 

1) Millorar i potenciar la comunicació virtual entre el centre i les famílies (correu 

electrònic, videoconferències...) 

2) Donar eines a les famílies perquè puguin acompanyar l’alumnat en el treball 

telemàtic. És important que les famílies es familiaritzin amb els dispositius 

electrònics, amb els principals programes d’edició de text i amb les plataformes 

habituals amb què treballen els equips docents a l’aula. 

 
 

Com es realitzaran els tallers? 

Les sessions es faran presencialment a l’espai municipal de la Plaça Doctor Bonet. El 

número de sessions variarà en funció de les famílies interessades i totes seran durant el 

primer trimestre. 

 

Com em puc inscriure? 

Les inscripcions es faran telemàticament a través del formulari que us adjuntem en 

aquesta circular i que trobareu a la pàgina web. Si voleu emplenar la inscripció en format 

paper, heu de demanar el full al tutor/a dels vostres fills/es.  

Atenció! La data límit per fer les inscripcions s’acaba el dimarts 21 de setembre.   

Si teniu alguna consulta; podeu trucar a l’escola i preguntar per la Mercè (93.892.23.96) 

 

Aquest taller forma part del Pla de Millora d'Oportunitats Educatives (PMOE) del centre.  

 

US HI ESPEREM!  

 

 

https://forms.gle/8iFCtHU1Mm6rfEoN9


 

 

 

 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ESPAI DE FORMACIÓ PER A 
FAMÍLIES: CONNECTA’T! (2021-2022) 

 

Nom i cognoms: 

Telèfon de contacte: 

Adreça de correu electrònic: 

 

Fills/es Curs 

  

  

  

  

 

La inscripció al taller és gratuïta 

 
Aquelles famílies que estigueu interessats en participar, cal que empleneu 
i lliureu aquesta fitxa d’inscripció al tutor/a del vostre fill/a. 

 

 

Data límit d’inscripció: dimarts 21 de setembre de 2021 
 


