
ORIENTACIONS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. 

PROPOSTES PEL CONFINAMENT I PRE-INSCRIPCIÓ ESCOLAR 2020-21. 

Benvolgudes famílies, 

En aquests dies on el més important és el confinament per tal de garantir la salut de 

tothom desitgem que us trobeu molt bé. 

La jornada és llarga i els infants necessiten rutines i fer activitats que els ajudin a créixer. 

El Departament d’Educació ha dissenyat un conjunt d’orientacions per tal d’ajudar-vos 

amb els vostres infants. Són activitats recomanades que en cap cas seran obligatòries ni 

es podran avaluar. Cada família les podrà aplicar segons les seves possibilitats. Tot el 

que decidiu fer estarà bé. Recordeu que les activitats a l’aire lliure NO es poden realitzar: 

hem d’estar a casa confinades. 

Aquesta informació l’heu rebuda gràcies a la gran feina que han fet les delegades de 

cada curs: les famílies delegades. A elles volem agrair el gran suport que representen 

per a nosaltres en aquesta situació. 

Aquí us deixem tres enllaços que us permetran accedir a les pàgines suggerides. 

 El primer enllaç recull totes les consideracions per a Educació Infantil i primària. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-

autoaprenentatge/Orientacions-centres-tancament-coronavirus.pdf 

 El segon enllaç us proporciona activitats d’autoaprenentatge per a cada etapa: 

http://www.edu365.cat/ 

 I al blog de l’AFA trobareu propostes molt interessants que s’aniran actualitzant: 

https://afapaucasals.wixsite.com/afapaucasals/post/recursos  

Al nostre web trobareu altres idees: 5’ english amb vídeos per cursos, recomanacions 

de cinema, etc... 

Dir-vos que aquestes tasques escolars i domèstiques recomanades són una bona 
manera per a sostenir i estructurar el temps a casa. 

Quant a les pre-incripcions per accedir a P-3 o a l’ESO de cara al curs vinent dir-vos que 

queden ajornades fins a nova ordre. Nosaltres estem treballant i qualsevol canvi en 

aquest  tràmit us serà comunicat puntualment mitjançant els grups de delegades, la web 

o les nostres xarxes socials. 

En nom de tota la Comunitat Educativa us enviem una forta abraçada desitjant que, molt 

aviat, ens la puguem fer en persona. Com sempre estem a la vostra disposició per a 

qualsevol neguit o inquietud que vulgueu compartir amb nosaltres.  

Fins aviat!!!  

Comunitat Educativa Escola Pau Casals 

Rubí, 18 de març de 2020 
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