
 

Benvolgudes famílies, 

Esperem que seguiu estant bé de salut, amb forces i ànims. Des de l’Equip Directiu de 

l’escola volem fer-vos saber que ens posem en situació de totes les famílies i de tot el 

claustre de mestres. En aquest punt hem de vetllar perquè la nostra tasca docent 

s’encamini a afavorir la inclusió i l’equitat en aquests dies tan excepcionals. La nostra 

comunitat educativa engloba famílies amb realitats molt plurals i l’escola s’està esforçant 

per  prioritzar i garantir l’acompanyament de l’alumnat en aquesta situació, tot generant 

motivació, força i energies per portar aquesta situació de manera significativa i productiva.  

Tal com vam explicar a comunicats anteriors, a partir d'aquest 13 d'abril i, seguint les 
indicacions del Departament d'Educació, “s'inicia el 3r trimestre de forma no 
presencial, amb activitat docent virtual i avaluable [...]. S'han d'evitar les tasques 
repetitives, els projectes han de ser motivadors i han de tenir l'acompanyament del 
professorat”. 

A continuació, explicarem com concretarem aquestes directrius al nostre centre i com 

treballarem durant aquest tercer trimestre, tenint en compte que la prioritat dels nostres 

objectius passa per prioritzar l’acompanyament i contacte amb l’alumnat i les 

famílies. 

 Facilitarem i potenciarem el contacte bidireccional, via Dinantia, amb un 

seguiment més personalitzat dels infants. 

 

 Posarem èmfasi en els hàbits de treball. La manera de treballar durant aquest 

tercer trimestre no pot reproduir ni la manera de treballar ni l’organització del dia a 

dia de l’escola. El Departament d’Educació recomana fer propostes setmanals de 

les diferents àrees (tal com hem anat fent fins ara, publicant a la pàgina web 

diverses activitats els dilluns i dijous). Un com iniciem el 3r trimestre (a partir del 

14 d’abril), seguirem proposant activitats un parell de cops a la setmana però, a 

diferència de com ho hem fet fins ara, en comptes de penjar-les al bloc de cada 

classe, les tasques les enviarem a les famílies mitjançant l’app Dinantia. Els i 

les mestres us aniran enviant diverses tasques i haureu de fer el retorn d’algunes 

d’elles  amb calendari de lliurament (sempre adaptades al nivell i al procés 

maduratiu de cada edat): enviar una foto o vídeo d'alguna activitat o treball que 

proposi la mestra, escriure una redacció, fer un resum, un esquema o un petit vídeo 

etc. Les activitats proposades tindran en compte la diversitat de dispositius amb els 

quals treballeu i es podran lliurar en diferents tipus de format.  

 

 



 

 A cada Dinantia que rebreu quedarà  especificada la matèria que treballa aquella 

tasca concreta i si es tracta d’una tasca retornable, d’una tasca que cal que 

arxiveu a casa (per tal de retornar-la a l’escola un cop la situació escolar es 

normalitzi) o si són propostes de treball online a pàgines web determinades. 

 

 Els missatges que rebreu dels/les mestres a partir del 14 via Dinantia seran 

bidireccionals (hi podreu respondre): això permetrà que els i les mestres puguin 

prendre nota de les tasques que fan els infants, així com que hi hagi retroacció, 

feedback i comunicació amb les famílies. Rebreu petits vídeos dels/les mestres 

explicant diverses propostes de treball; d’aquesta manera, es mantindrà el vincle 

amb les tutores i especialistes i es podrà enfortir i tenir cura de la part emocional, 

una part essencial per al desenvolupament dels infants (i també dels propis adults). 

Moltes famílies ens fèieu arribar mostres de les tasques que feien els vostres fills i 

filles per les xarxes socials (Instagram i Facebook). Ara les podreu enviar 

directament a la tutora i/o especialista responent al missatge que us enviaran 

perquè us puguin fer el corresponent retorn.  

  

 Recomanem que la recepció i enviament de missatges amb l’app Dinantia es faci 

amb supervisió d’una persona adulta.  

 

 Us recordem podeu accedir a Dinantia des del vostre dispositiu mòbil i també 

mitjançant l’ordinador o tauletes (us farà introduir el mail que ens vàreu facilitar). 

 

 El Departament d’Educació ens va enviant recomanacions i indicacions 

regularment per modelar les diferents actuacions que duem a terme. Us 

mantindrem informades de les diferents informacions que anem rebent i anirem 

adaptant la nostra tasca docent a les indicacions que rebem des de la Conselleria 

d’Educació. 

Volem agrair-vos la dedicació i l’esforç que esteu fent i us animem perquè restem 

positives i positius davant d’aquesta situació extraordinària que estem vivint. Amb 

l’esforç, esperança, il·lusió i voluntat que esteu demostrant, ens en sortirem i 

seguirem avançant.  

#TotAniràBé 

Equip Directiu. 


