
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

ENVIAMENT I RETORN DE TASQUES 

Totes les aules de primària treballaran a través del classroom. (TUTORIAL CLASSROOM) 

De 1r a 3r, es farà servir el correu de famílies per accedir al Classroom donat que els 
alumnes encara no disposen de correu. Els alumnes de 4t a 6è accediran al Classroom a 
través del seu propi correu electrònic assignat pel centre. 

Des d’aquesta aplicació s’enviaran les tasques i es faran les correccions pertinents. 

 

ORGANITZACIÓ DE LES TASQUES 

La tutora prepararà un calendari setmanal per un període mínim de 8 dies (modificable en 
funció dels períodes de quarantenes que determini salut), amb una organització diària de 
les tasques a fer cada dia. Totes les tasques tindran caràcter obligatori i seran 
susceptibles de ser avaluables. Aquestes tasques no avançaran contingut i seran 
elaborades perquè l’alumnat les pugui fer de forma autònoma. 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

Mates 

 
Llengua 
Catalana 

Llengua 
Castellana 

Videoconferències 
en petits grups 

Medi Mates Llengua 
Castellana 

Llengua 
Anglesa 

Educació 
Emocional 
 

Videoconferència 
gran grup 

Medi Mates Llengua 
Anglesa 

Artística Llengua 
Catalana 

educació 
Física 

medi 

 

CONTACTE ESCOLA/FAMÍLIA 

De forma prioritària el contacte directe entre famílies i escola es farà a través de correu 
electrònic. Només si així ho sol·licita la família, o si la tutora ho considera necessari, es 
farà contacte telefònic a través de número ocult o videoconferència directament amb les 
famílies. 
 

Sempre que necessiteu us podeu posar en contacte amb la tutora o l’escola a través de 
correu electrònic: 

1r i 2n: aula16-17@escolasantaagnes.cat 

3r: aula15@escolasantaagnes.cat 

4t: aula14@escolasantaagnes.cat 

5è: aula13@escolasantaagnes.cat 

https://drive.google.com/file/d/1OFU69rd2DhBxUZe5bQG8i2O_24oq6gm8/view?usp=sharing


6è: aula12@escolasantaagnes.cat 

Direcció: a8067120@xtec.cat 

Secretaria: secretaria@escolasantaagnes.cat 

Administració: administració@escolasantaagnes.cat 

  

  

CONTACTE AMB ALUMNES (videoconferències MEET) 

Cicle inicial: sempre es faran convocatòries setmanals a cicle inicial, en petits grups de 5 
alumnes aproximadament, i sempre com a mínim i depenent del període de confinament. 
(1 a inici del confinament i 1 a meitat) Les tutores compartiran un word a través del DRIVE 
amb diferents opcions horàries per tal que les famílies puguin apuntar-se en els horaris 
que millor els hi vagi. Amb els alumnes de cicle inicial s’utilitzaran les videoconferències 
per fer petites dinàmiques de grup amb propostes d’activitats durant les sessions 
establertes, així com per fer un seguiment dels alumnes i mantenir el vincle emocional 
amb tot el grup. 
 

Cicle mitjà i superior:  es farà una videoconferència de tot el grup a inici del confinament 
i de forma setmanal per tal que les mestres puguin fer les explicacions pertinents de les 
tasques que han de fer els alumnes durant aquest període. Es convocaran també els 
alumnes en petit grup (6-7 alumnes aprox.) al llarg del confinament per tal d’anar resolent 
dubtes que es vagin generant durant l’execució de les tasques. Queda a càrrec de la 
tutora fer contactes individuals amb els alumnes si així ho creu necessari. Els petits grups 
per fer les videoconferències els farà la tutora i els podrà anar modificant al llarg del 
període de confinament si així ho creu convenient. Les convocatòries per a totes les 
videoconferències seran amb dia i hora tancades, donat que es considera que a aquestes 
edats ja no necessiten del suport de la família per tal de fer les videoconferències. 
Totes les videoconferències amb alumnat i seguiment dels mateixos es faran dins 
l’horari lectiu de l’escola presencial. 
 

TUTORIAL DRIVE – UNITAT COMPARTIDA DE FAMÍLIA 

COM FAIG UNA ViDEOCONFERÈNCIA?.pdf 
 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolasantaagnes/wp-content/uploads/usu1755/2020/04/TUTORIAL-DRIVE.pdf
https://drive.google.com/file/d/1c7v7Adcf55V8EwOyxDrULKlNRaBpOU6u/view?usp=sharing

