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Benvolgudes famílies! 
Esperem que estigueu bé. Us trobem molt a faltar! 

Avui ja ha començat el tercer trimestre escolar dins el període de confinament. El              

Departament d'Educació ens ha fet arribar la línia de treball que cal seguir. Aquest trimestre               

té caràcter lectiu no presencial. Això vol dir que aquest trimestre és avaluable i que l’equip                

docent us continuarem enviant propostes adequades per a cada etapa i nivell educatiu. La              

diferència amb les propostes anteriors és que, a partir d’ara, les propostes seran avaluables.  

 

Què vol dir trimestre lectiu no presencial? 
Que a través de les plataformes digitals de l’escola (correu electrònic, pàgina web i Google               

Classroom en el cas de 6è) continuem amb el curs lectiu. Ho farem a través d’aquests canals                 

però això NO vol dir, seguint directrius del Departament, que les classes es faran online amb                

un horari fixe establert amb els 25 alumnes connectats al mateix temps. Es podran fer vídeos                

o conferències puntuals per tal d’acompanyar els infants en el seu procés d'aprenentatge o              

com un acompanyament tutorial de grup.  

 

Com entenem l'avaluació? 
L’avaluació que els mestres fem d’aquestes propostes és formativa, és a dir, volem             

acompanyar als alumnes en la millora del procés d'aprenentatge. Els donarem resposta per             

tal que puguin anar avançant. Serà una avaluació sumativa i mai penalitzadora. 

 
Propostes didàctiques 
Les propostes didàctiques seran globalitzades i competencials. No s'avança en el currículum            

i sí en els procediments, capacitats, competències i continguts clau que ja s'han treballat.              

Setmanalment sortirà una proposta de treball per a tots els nivells (es publicaran als blogs               

els dilluns a la tarda) amb data de lliurament els divendres. Tenen data de lliurament, però                

amb flexibilitat i respectant el ritme de l’infant, el seu estat emocional i les necessitats que                

cada família pugueu tenir. Mai ens poden portar a angoixar-nos i és molt important que               

tinguem tots els canals de comunicació oberts (e-mail i telèfons) entre les famílies i els               

mestres per tal que us podem acompanyar i aclarir dubtes o neguits. 

D'altra banda, aquest trimestre continuarem proposant reptes globals i transversals per a tota             

l'escola a través de la web. Us animem a participar-hi, junts fem escola. 
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El nostre objectiu 
Acompanyar-vos en aquest moment de canvi i estar al vostre costat en tot allò que pugueu                

necessitar. Ara més que mai, escola i família cal que anem de la mà pel benestar dels                 

infants. Per aquest motiu, tot l’equip docent continuem treballant i fent el treball en xarxa amb                

els serveis externs que permetin donar resposta a les necessitats específiques dels vostres             

fills i filles. Us continuarem trucant regularment per fer-vos una atenció el més             

individualitzada possible. 

 

Finalment, desitjar que tots i totes esteu bé, per qualsevol aclaració, no dubteu en              

contactar-nos. 

 

Atentament, 

L’Equip directiu. 

 


