
 

Benvolgudes famílies, 
 
Tal i com ha informat el Departament d’Educació, la docència del 3r trimestre es farà de 
forma virtual, adaptant les metodologies i el seguiment i acompanyament que farem a 
alumnes i famílies.  
 
A continuació us detallem la proposta de treball de l’IE Barnola pel 3r trimestre: 
 
Els objectius prioritaris ara són: 
❖ Acompanyar a l’alumnat i famílies amb un rol actiu. 
❖ Continuar connectats i fomentar la motivació i participació de tot l’alumnat. 
❖ Millorar la competència digital. 
❖ Millorar la competència d’autonomia i iniciativa personal i la competència d’aprendre           

a aprendre. 
 
Aquest acompanyament es concreta de la següent manera: Mentre duri el confinament,            
cada docent tutoritzarà un grup reduït d’alumnat des de 1r de primària a 1r d’ESO, fent una                 
videotrucada en grups reduïts 1 cop per setmana, per acompanyar i vetllar pels objectius              
establerts, intentant en la mesura del possible, personalitzar els aprenentatges. Així doncs,            
cada família de primer a 1r d’ESO tindrà un tutor, que en alguns casos no coincidirà amb el                  
tutor actual, però sí que és un mestre del mateix cicle i, per tant, coneixen a tots els infants i,                    
a més a més, aquests dos cotutor  estan coordinats constantment.  
 
Cotutories: 
❖ 3, 4 i 5 anys: Txell, Ester, Mercè, Judit i Anna M. 
❖ 1r de primària: Leo i Raquel 
❖ 2n de primària: Raquel i Anna O. 
❖ 3r de primària: Amanda i Montse F. 
❖ 4t de primària: Bet i Ricard 
❖ 5è de primària: Joan, Sandra R. i Anna R. 
❖ 6è de primària: Sandra i Montse N. 
❖ 1r d’ESO: Marc, Jordi i Lourdes 

 
 
PLANIFICACIÓ DE L'ACOMPANYAMENT DE L’ALUMNAT I LES FAMÍLIES EN EL          
PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE VIRTUAL:  
 
Es prioritzaran tasques globalitzades i personalitzades a la situació de cada família.            
Prioritzant la consolidació de continguts claus i fonamentals (no introduir contingut nou).  
 
➔ 5è, 6è i 1r d'ESO 

1. El dilluns els alumnes reben una tasca al Classroom amb 2 documents: el document de                
"propostes setmanals" i el document "Planificació setmanal". Tenen tot el dilluns per            
omplir la columna "Quan ho faré" del primer document i l'agenda setmanal del 2n              
document. Un cop fet, entregar la tasca al Classroom. 
 



 

2. El dimarts fan videoconferència amb el Cotutor, comparteixen el document a la             
videoconferencia i expliquen al cotutor com s'organitzaran la setmana. El cotutor aconsella o             
corregeix el que cregui necessari. 
 
3. A final de setmana els Cotutors es reuneixen i intercanvien opinions del seguiment de les                
tasques. 
 
4. La setmana següent es repeteix el procés, afegint-hi el seguiment de les tasques durant               
la videoconferència del dimarts. 
 
Els docents faran un seguiment setmanal donant feedback als alumnes de les            
activitats i tasques que van realitzant. 
 
 
➔ 1r i 4rt 

1. El dilluns els alumnes reben una tasca per correu electrònic / dinantia. 
 
2. Durant el dilluns les famílies a casa fan la planificació setmanal (hauran d’explicar-la al               
tutor). Cada família que la faci en el format que millor li vagi per explicar-ho l’endemà. 
 
3. El dimarts fan videoconferència amb el Cotutor i expliquen quines propostes han triat i               
com s'organitzaran. En aquesta videoconferència es recomanable que l’alumne estigui          
acompanyat d’un familiar.  
 
4. A final de setmana els Cotutors es reuniran i intercanviaran opinions del seguiment dels               
alumnes i les tasques. 
 
Els docents faran un seguiment setmanal donant feedback als alumnes de les            
activitats i tasques que van realitzant 
 
 
➔ P3, P4 i P5: 

Es continua amb els reptes 3 dies a la setmana variats i competencials, fomentant              
propostes manuals, en família i d’experimentació. L’objectiu és mantenir-nos tots/es          
vinculats i actius. S’envien per Dinantia i es rep feedback mitjançant el correu electrònic de               
cada tutora. 
 

Us adjuntem una infografia amb la informació més rellevant.  
Per a qualsevol dubte o problema que pugueu tenir, podeu contactar amb l’equip 

directiu mitjançant el correu de l’escola (iebarnola@xtec.cat) 
 

Cordialment, 
 
Equip docent de l’IE Barnola d’Avinyó 
 
 


