
 

Rubí, a 27 d’abril de 2020 

Benvolgudes famílies, 

continuant amb el nostre compromís de fer-vos arribar les directrius que se’ns donen des  del Departament d’Educació,  

us enviem aquest comunicat que resumeix el desenvolupament d’aquest tercer trimestre del curs escolar. 

En quant al desplegament de l’acció educativa, les orientacions continuen en la mateixa línia: 

 L’objectiu és promoure aprenentatges dins el marc del currículum competencial. 

 Cal evitar la rèplica de les situacions acadèmiques habituals i ordinàries que es viurien a l'escola en 

circumstàncies normals i, per tant, la transposició directa dels horaris setmanals. No es tracta de posar deures 

cada dia, sinó de proposar activitats contextualitzades, que promoguin l’interès de l'alumnat, contribueixin a 

l’adquisició de les competències bàsiques i fomentin l’aprenentatge autònom.  

 Cal vetllar perquè les activitats proposades tinguin un caràcter inclusiu  i, per tant, considerin els ritmes, les 

característiques i la situació personal de cada alumne.  

 Cal continuar amb el seguiment acadèmic i emocional de cada alumne. Atès l'impacte emocional que la 

situació de confinament pot causar en els infants i joves, és important mobilitzar tots els recursos disponibles 

per mantenir el contacte amb tot l'alumnat, a fi de donar-li suport i establir un seguiment periòdic del seu estat i 

evolució.  

En quant a l’avaluació del tercer trimestre, les orientacions són les següents: 

 S’enviarà a les famílies l’informe del tercer trimestre. Aquest informe es realitzarà amb les evidències i 

observacions que es puguin recollir. 

 En el cas dels i les alumnes amb pla de suport individualitzat (PI), caldrà trobar els mecanismes possibles 

perquè el tutor o tutora de l'alumne o alumna continuï fent-ne el seguiment i mantenint la interlocució amb els 

pares, mares o tutors i tutores legals. 

 Els tutors o tutores d’aula d’acollida determinaran quines són les observacions, els instruments i les produccions 

dels i les alumnes que poden proporcionar, en la situació actual, la informació necessària per valorar-ne la 

continuïtat en l’aula d’acollida o el pas a l’aula ordinària el curs vinent.   

 D’altra banda, en cas que es detectin dificultats importants en el procés d'aprenentatge d’algun alumne o 

alumna, els especialistes del centre compten amb la col·laboració de l’equip d’assessorament i orientació 

psicopedagògic (EAP) i la resta de serveis educatius per planificar i aplicar els suports i les mesures necessaris. 

 CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL: Els docents hauran de comunicar a les famílies 

l’evolució i el progrés dels infants mitjançant l’informe, a partir de la informació que s'havia recollit quan hi 

havia contacte quotidià i presencial amb l’infant. La situació actual no permet fer les valoracions que es  

realitzarien en un context de presencialitat, però poden ajudar a complementar aquelles de les quals ja es 

disposava. 

 CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA: L’avaluació de l’última part del curs en cap cas 

podrà modificar de manera negativa l’avaluació qualificadora dels aprenentatges assolits en el període de 

setembre de 2019 a març de 2020. 

Per altra banda, us continuem informant de les accions pedagògiques que s’aniran implementant a la nostra escola al 

llarg d’aquest tercer trimestre.  

A l’Educació infantil: 



 Com ja venien fent fins ara, les tutores us continuaran enviant propostes d’activitats manipulatives, 

d’experimentació, matemàtiques, consciència fonològica,  jos, reptes i contes.  

 Aquestes propostes us les fan arribar en format vídeo, preferiblement, per establir un contacte més proper amb 

els infants.  Com ja haureu vist, al llarg de la setmana, us arriben els vídeos de psicomotricitat, anglès, Educació 

Especial i tutories. Us arribaran també vídeos amb propostes d’experimentació i contes cada setmana explicats 

per les diferents mestres del cicle. 

 S’han iniciat les entrevistes amb les famílies, via telefònica o videotrucada. 

 S’iniciaran les videotrucades amb l’alumnat per fer seguiment de tutoria. Rebreu un comunicat complementari 

on, les mestres d’Infantil,  us explicaran com s’organitzarà. 

 

A l’Educació Primària: 

Cicle inicial: 

 Les tutores envien cada dia vídeos amb propostes diverses de lectoescriptura, jocs de taula, experiments, reptes, 

activitats d’Innovamat  i de treball d’emocions, entre d’altres. 

 S’ha posat en marxa l’eina Padlet per treballar la comunicació i la interacció del grup i aconseguir un espai de 

treball motivador i dinàmic. 

Cicle Mitjà: 

 Al Cicle Mitjà es treballa amb l’alumnat amb GSuite i Classroom. Les tutores envien vídeos dilluns i dijous 

explicant al menys tres propostes per a treballar durant aquella setmana. Reben feines d’ed. física els dimarts; 

dimecres, d’anglès; i divendres artístiques (música, plàstica, cultural…) Aquest sistema està pensat perquè els 

alumnes, segons les seves circumstàncies puguin gestionar, junt amb les seves famílies el seu temps i els 

recursos de què disposen. La majoria de tasques proposades són obertes a diferents possibilitats i nivells 

d’implicació. 

Cicle Superior : 

 A Cicle Superior s’han enviat àudios amb diferents propostes que han prioritzat els reptes i el treball 

contextualitzat i competencial. 

 S’ha posat en marxa el treball amb GSuite i Classroom. 

 

A tots els cursos d’Educació Primària s’estan fent les entrevistes amb les famílies via telefònica i videotrucada. 

En breu s’iniciaran les videotrucades amb l’alumnat per fer seguiment de tutoria. Les tutores  organitzaran 

grups de 5 ó 6 alumnes que es comunicaran a  través de Meet. Aquest contacte serà setmanal amb l’objectiu de 

realitzar un seguiment escolar i emocional de cada alumne/a. Rebreu un comunicat complementari on, les 

mestres de Primària, us explicaran com s’organitzarà. 

Informació important sobre les videotrucades i la protecció de dades dels menors: Les famílies heu de saber 

que, quan els vostres fills i filles es connecten a una videotrucada, la seva imatge es fa publica a les xarxes. Per 

altra banda, heu de saber que no es permet la captació d’imatges dels menors durant la videotrucada, ni per  

ús domèstic ni per fer-les públiques a Internet. 

Per altra banda, dir-vos que les propostes que us fem arribar a l’escola no volen representar una obligació per a 

les famílies. El nostre propòsit és sempre ajudar i ajustar-nos a les necessitats de cada infant i a les situacions 

familiars. En cap cas la nostra intenció és de crear-vos més angoixa, davant d’una situació que sabem molt 

complicada per a molts de vosaltres. 



Estem convençuts de la capacitat de resiliència de les nostres nenes i nens i creiem que aquest període de 

confinament no suposarà cap pèrdua insalvable per a elles i ells, en el terreny acadèmic pròpiament. 

Sabem que les circumstàncies personals, familiars i laborals de les famílies son molt diverses i que us podeu 

trobar amb situacions desbordants i preocupacions pel que fa al comportament i emocions que manifesten els 

vostres fills/es. En aquests casos, no dubteu en posar-vos en contacte via mail amb les tutores que us 

assessoraran i faran el seguiment de cada cas en particular i, si és el cas, en el tractament del dol en aquesta 

situació tant extraordinària que patim. 

Cada infant és diferent, reacciona també de maneres diverses i cal una resposta adequada i ajustada a les seves 

necessitats. 

 

Amb els nostres millors desitjos de salut i benestar, 

Atentament, 

 

Equip Directiu 

Mail: a8061154@xtec.cat 

 

#JoEmQuedoACasa 

#TotAniràBé 
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