
Escola Marta Mata, 17 d’abril de 2020 

Benvolgudes famílies. 
 
Com segur heu sentit aquest darrers dies pels mitjans de comunicació hem iniciat el 
tercer trimestre d’aquest curs, però de manera virtual. Això fa que hi hagi un canvi de 
paradigma, tant pel que fa a les instruccions del departament com en el 
desenvolupament de les propostes de l’escola. 
 
PEL QUE FA AL DEPARTAMENT: 
 

Ens diu que s’han de plantejar activitats: “...plantegen la necessitat que tots els centres 
planifiquin activitats curriculars amb els alumnes. Activitats de caràcter competencial que no 
repliquin l’horari i l’activitat lectiva ordinària, que s’adaptin a la complexitat que representa el 
confinament i que permetin l’organització de les tasques al llarg de la setmana amb 
l’acompanyament del professorat”   
 

També que : “han de tenir prou flexibilitat per ajustar-se a la diversitat de situacions de 
confinament i de recursos tecnològics disponibles en què es pot trobar l’alumnat i el professorat.”  

 
I finalment que: “la docència s’haurà de fer de forma virtual i l’avaluació també serà 

qualificadora” Tot i que “les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor 
afegit en l’avaluació de l’alumne, i no una penalització”, 
 

Una altra informació ens diu: “Les qualificacions corresponents a la segona avaluació 
s’obtindran a partir de les observacions i indicadors recollits fins al 12 de març”. 

 

AMB TOT AIXÒ DES DE L’ESCOLA US VOLEM DIR: 
 

1. Que, les famílies dels cursos de primària, el proper divendres dia 24 rebreu 
per correu electrònic l’informe del segon trimestre. Informe que hem 
hagut de readaptar, ja que, com deveu recordar, aquest informe el tenim 
dissenyat com una autoavaluació de cada un dels nens i nenes i que amb el 
tancament de l’escola no es van poder realitzar en la seva totalitat. 
 

2. Que els reptes, a partir de la setmana vinent, els tindreu en unes aules 
virtuals. Les comunitats de petits i mitjans amb un PADLET i els grans en 
el CLASSROOM. l’accés serà, com fins ara, per la web de l’escola (al 
classroom de grans també es pot accedir pel Google Suite). 
 
Avui divendres,17 d’abril, a partir de la tarda,  ja ho tindreu tot disponible per 
tal que us pugueu anar familiaritzant durant el cap de setmana 

 
Seguim proposant reptes d’acord amb projecte i criteris pedagògics d’escola. Les 
nostres recomanacions sempre són de caire obert, amb possibilitats, mirades i 
interpretacions, globalitzades i competencials, pensades per mantenir la curiositat per 
aprendre, no perdre hàbits, treballar de forma autònoma, i en família, temes que puguin  
ser interessants des del punt de vista educatiu. Des de l’escola sempre hem vetllat per 
un accés raonat i autònom del saber i les nostres propostes van en aquesta línia. 
 
Sobretot, conviviu aquest temps de la millor manera possible. Fem que tot plegat sigui 
una oportunitat per aprendre. Estigueu atents a les demandes dels vostres fills i filles 
que ara també us necessiten. 
 
Esperem veure’ns el més aviat possible.  
 

Rebeu una forta abraçada de part de tot l’Equip de Mestres. 


