
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

Malgrat la situació extraordinària s'ha de

vetllar per mantenir l'acció educativa

donant continuïtat a l'activitat formativa,

ajudant a fomentar els hàbits i processos

d'aprenentatge en els nostres alumnes.

Es manté el calendari escolar, per tant,

les sessions lectives finalitzen el 19 de

juny

La docència s'ha de fer de forma virtual

garantint els recursos per a poder fer

acció tutorial i donar suport emocional a

l'alumnat i a les famílies.

L'avaluació serà contínua i

qualificadora i es fonamentarà en la

mitja de les avaluacions ja fetes (a

Primària de la 1a i 2a i a Infantil del

primer quadrimestre fins al febrer) a

més, del recull d'observacions per part

dels equips docents durant tot el curs.

Les tasques proposades durant el tercer

trimestre suposaran un valor afegit en

l'avaluació de l'alumne/a i no pas una

penalització.
 

INSTRUCCIONS  DEPARTAMENT
 

        
 

Es faran arribar propostes de treball

setmanals.

Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà

a través de la plataforma Dinantia.

Cicle Superior a través de la plataforma

Moodle

Sent coneixedors de les diferents situacions

familiars a cada llar en aquests moments,

és important que els alumnes treballin amb

calma, procurant organitzar torns o franges

de treball, no angoixar-se i demanar suport

i ajut als tutors/es sempre que calgui.

L'ESCOLA VIRTUAL A CASA
 

     https://agora.xtec.cat/ceipelcucurull/moodle/

 

 
 
 
 
 
 

 

L'aplicació Dinantia i el correu dels

tutors/es seran les dues vies de

comunicació principals. Paral.lelament es

poden utilitzar altres vies que us hagin

pogut proposar a cada tutoria.

Per comunicar-vos amb l'equip directiu

ho podeu fer a través de Dinantia o bé al

correu de l'escola:

A través de trucades telefòniques (cal

estar atents ja que es farà amb número

ocult)

Amb proposta i programació de

Videotrucades a través de Meet:

ordinador, tablet o mòbil. Els tutors/es us

informaran abans i amb temps.

Es vetllarà per poder arribar a tot

l'alumnat, sobretot a aquells que sabem

que no disposen de condicions  materials

ni tecnològiques adequades.

                 COMUNICACIÓ 
              FAMÍLIA - ESCOLA
 
A NIVELL GENERAL

                       e3011194@xtec.cat

 

SEGUIMENT I SUPORT TUTORIAL

 

Les imatges que es rebin dels alumnes en

aquest temps de confinament es

seguiran gestionant de la mateixa

manera i amb les mateixes mesures de

seguretat que sempre hem utilitzat al

centre: a través de Dinantia i a la Web

amb credencials d'accés.

L'escola no es fa responsable del mal ús

que es pugui fer de les imatges rebudes

en entorns que, en aquests moments

excepcionals, no són els propis escolars

ni en els que puguin aparèixer persones

diferents que el propi alumne.

No es poden fer fotos ni enregistrament

d'audio i vídeo tant de persones o

accions en línia sense el seu

consentiment. Fer difusió d'aquest

material a les xarxes socials o a internet

incorre en un fet delictiu. 

Les plataformes gestionades pel centre

són segures i no requereixen

consentiment prèvi.

CIBERSEGURETAT
 

 

 

ACCIÓ EDUCATIVA 
3R TRIMESTRE

https://agora.xtec.cat/ceipelcucurull/moodle/
https://agora.xtec.cat/ceipelcucurull/moodle/

