
 
 
 
Estimades famílies,  
 
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos que degut a les circumstàncies actuals i donat              
que la situació s’allargarà en el temps, els i les mestres de la nostra escola hem acordat                 
unes pautes per establir un hàbit de treball per part de l’alumnat i un seguiment de les                 
tasques per part del professorat. 
 
Seguint les recomanacions del Departament d’Educació, les propostes didàctiques es          
plantejaran de manera que l’alumnat les pugui realitzar aplicant coneixements adquirits. És            
molt important fer les tasques per mantenir un ritme de treball, fer-ne el retorn i no perdre la                  
comunicació amb el professorat. Aquesta comunicació és molt important, ja que cada            
família viu situacions diferents i són circumstàncies que hem de tenir en compte. Teniu les               
vies de comunicació habituals amb el vostre tutor/a i també el correu del centre              
(e3000871@xtec.cat) i el WhatsApp de l’escola.  
 
QUÈ TREBALLAREM? 
En aquestes noves circumstàncies, l’objectiu no és acabar els programes ni fer una rèplica              
de les situacions acadèmiques ordinàries, no es tracta de posar deures cada dia. Per això 
aquest tercer trimestre treballarem activitats contextualitzades, que promoguin l’interès de          
l’alumnat, contribueixin a l’adquisició de competències bàsiques i fomentin l’aprenentatge          
autònom. Les activitats tindran caràcter inclusiu, per tant, consideraran el ritmes, les            
característiques i la situació personal de cada alumne. Ens basarem en allò que s’ha              
treballat en els trimestres anteriors. 
 
COM HO FAREM? 
Enviarem propostes de treball setmanals els dilluns. Us aconsellem establir unes rutines de             
treball i distribuir les tasques durant la setmana. Aquesta feina es farà arribar per Classdojo,               
drive, classroom, email, tot dependrà del curs de cada alumne i s’haurà de retornar com a                
màxim els divendres. Som conscients que cada casa té unes circumstàncies, però és molt              
important retornar la feina encara que sigui fora de termini.  
 
Els i les mestres estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte. Farem un               
seguiment de les activitats fetes, un retorn qualitatiu i un registre. No dubteu en contactar               
amb nosaltres quan ho necessiteu.  
 
Quan tinguem resolta la connectivitat de tots els alumnes farem videoconferències per tenir             
contacte amb els i les mestres i companys i companyes. 
 
Tal i com diu el nostre Conseller: “ Tot el que puguin fer ara -que no podrà ser el mateix en                     
cada alumne- ha de sumar en positiu respecte al que havien fet en les dues primeres                
avaluacions, però mai podrà restar o perjudicar.” 
No és un curs normal, però amb l’esforç de tots i totes ens en sortirem. 
 
Moltes gràcies i fins aviat. 
Equip docent  
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