
Rubí, a 16 d’abril de 2020 

Benvolgudes famílies, 

Primerament dir-vos que esperem que vosaltres i les vostres famílies estigueu bé i si no n’és el cas perquè el 

COVID-19 us ha afectat, fer-vos arribar el nostre afecte i acompanyament. 

Iniciem el darrer trimestre del curs, d’una manera molt atípica. Ha estat per a tothom una situació sobtada 

que ens ha obligat a adaptar-nos de manera ràpida a una nova manera de viure i treballar. 

Sabem que les condicions familiars i socials de la nostra comunitat educativa son diverses i, per 

tant, el primer objectiu que ens vam marcar va ser establir contacte amb totes aquelles famílies 

que pensàvem que podrien tenir més dificultats d’accés a la informació que es proporcionava des 

de l’escola. 

Som conscients que, per a totes les famílies, està representant un gran esforç combinar la feina 

amb la cura de les vostres filles i fills i que, a aquest esforç, se us està afegint l’acompanyament en 

les tasques escolars.  

La situació, dins del nostre equip docent, també és diversa, i també estan rebent els cops d’aquest 

maleït virus. Tot i així, des d’aquí també els hi volem agrair la seva dedicació i la capacitat 

d’adaptació i motivació envers la tasca docent. 

Com a Equip Directiu, estem organitzant les rutines de l’escola de la manera més normalitzada 

possible, convocant, per videotrucada, les reunions de Claustre, dels equips pedagògics, les 

reunions d’avaluació... 

Seguim, en tot moment, les orientacions que ens arriben des del Departament d’educació, tot i 

que sabem que, en alguns moments, son canviants, perquè es van readaptant a les previsions de 

durada del confinament. 

A data d’avui, us fem arribar un petit resum d’aquestes orientacions: 

 Les activitats dissenyades pels equips docents s’han d’orientar a desenvolupar les competències 

bàsiques. La interacció entre l’alumnat i el professorat ha de permetre l’avaluació en el vessant 

formador. Així mateix, el seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies prenen 

en aquest context més rellevància i, molt especialment, en el cas de l’alumnat que té més dificultats 

a l’hora de participar en les activitats proposades. 

 Cal garantir la comunicació amb l’alumnat i les famílies.  

 És convenient que es prioritzin tasques globalitzades en els diferents àmbits curriculars, defugint la 

necessitat i la pressió d’acabar els programes. Així es recomana fer propostes, des de diferents 

àmbits curriculars, amb la possibilitat de fer un retorn de les activitats realitzades a l’alumnat per 

afavorir la millora dels aprenentatges. Aquesta interacció s’ha de poder garantir a través de 

diversos mitjans, ja sigui el correu electrònic o altres entorns virtuals, que permetin enviar 

documents digitals o fotografies d’aquestes activitats. Les tasques, els projectes, reptes, 

encàrrecs... han de ser significatius i motivadors, tot evitant les feines mecàniques o repetitives i 

han de comptar amb l’acompanyament del professorat. 



 Tanmateix, cal evitar replicar el treball que es fa en els centres i, per tant, la transposició directa 

dels horaris setmanals.  

 Les qualificacions corresponents a la segona avaluació s’obtindran a partir de les observacions i 

indicadors recollits fins al 12 de març. El període comprés entre el 12 de març i el 13 d’abril no es 

considerarà, en cap cas, ni lectiu ni qualificable. 

 Les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor afegit en l’avaluació de 

l’alumne, i no una penalització, atès que no es pot garantir que tots els alumnes disposin de  les 

condicions materials adequades per a portar-les a terme a distància.   

 Aquestes activitats han de ser inclusives i, ara més que mai, cal que s’ajustin al ritme, les 

característiques i la situació personal de cada alumne.  

 Per a la tercera avaluació s’hauran de tenir en compte els criteris generals que el Departament 

d’Educació publiqui en forma de noves orientacions a partir del 13 d’abril.  

Les actuacions més concretes de la nostra escola seran les següents: 

 Entregarem, en breu,  els informes de qualificacions del 2n trimestre via Tokapp o mail. 

 Reprenem les entrevistes amb les tutores. Les podeu sol·licitar enviant un mail i es podrà fer 

connexió per videotrucada. Es prioritzarà a aquelles famílies que restaven pendents de realitzar la 

primera entrevista de curs. Recordeu que us vam fer arribar un llistat amb tots els mails de l’equip 

docent del centre. En el cas que tingueu dubtes puntuals us recomanem, per agilitzar, que establiu 

comunicació via mail . Si teniu algun dubte, us podeu posar en contacte amb el mail de l’Equip 

Directiu a8061154@xtec.cat 

 Les tutores i especialistes continuaran treballant per fer-vos arribar propostes educatives en la 

línia que ho veníem fent fins ara. A Cicle Mitjà i Superior estem implementant el treball amb 

GSuite i Classroom, per tal de crear un entorn de treball virtual més dinàmic que faciliti el feedback 

amb l’alumnat. 

Com segurament us va arribar pels diferents mitjans de comunicació, ahir es va produir una reunió 

entre el Govern central i les comunitats autònomes per establir criteris d’actuacions conjunts.  

Us anirem informant dels canvis que es vagin produint tan bon punt se’ns detalli el 

desplegament concret de les actuacions, ja que, com ja sabeu, els titulars de les notícies 

provoquen, la majoria de vegades, confusió i cal ser prudents i esperar a les indicacions directes. 

Restem, com sempre, a la vostra disposició i us enviem un missatge d’ànim. 

Atentament, 

Equip Directiu 

#JoEmQuedoACasa   #TotAniràBé 
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