
Benvolgudes famílies,

Després de més de dues setmanes d’aquesta situació excepcional, que per tots i totes és nova i a
la qual encara ens estem adaptant tant en l’àmbit personal, familiar, com professional, desitgem
que estigueu bé i que arribem ben aviat a una situació de normalitat.

La situació actual no és fàcil per a ningú i tots estem fent un esforç per no perdre el ritme habitual.

Per tal de millorar l’autonomia i organització de l’alumnat, a partir d'aquesta setmana els vostres

fills i filles de l’ESO trobaran una carpeta compartida al domini   @insfontanelles.cat   on hi ha tota la
feina de la setmana. La carpeta en qüestió s'anomena: "NIVELL GRUP #JoEmQuedoACasa". Ja
no heu rebut  i  no  rebreu en el  futur  un  correu electrònic  d’avís  sobre  aquestes  tasques.  És
l’alumnat de l’ESO que amb el  vostre acompanyament ha de consultar  aquesta carpeta cada
dimarts de cada setmana (exceptuant el dia 7 d’abril).

Els alumnes de batxillerat, tenen unes tasques diàries hora a hora i seguiran amb el mateix ritme
de treball també després de Setmana Santa.

Aprofitem per  informar-vos  també d’altres  concrecions  que ens  ha fet  arribar  el  Departament
d’Educació:

-  Els  informes de l’avaluació (butlletins)  de la  segona avaluació es lliuraran  un cop es
normalitzi l'activitat acadèmica al centre. Això no exclou que pugueu contactar amb el tutor o
tutora del vostre fill o filla per consultar com evolucionen els seus aprenentatges.

- Amb tota probabilitat, l'inici de la tercera avaluació es farà en situació de confinament a partir
del 14 d’abril.

- Les tasques, els projectes, reptes, deures… que s’encarreguin a partir del 14 d’abril es tindran
en compte i  s'integraran en  el  sistema de qualificació de  la  tercera avaluació tenint  en
compte les limitacions tècniques amb què compta cada família.

Recordeu que el suport regular amb l'alumnat i les famílies es realitza a través dels tutors i tutores
del centre i també tot l’alumnat pot contactar amb la resta de professorat per correu electrònic per
resoldre dubtes, explicacions, ajudes i assessorament.

També el professorat i  els tutors i  tutores segueixen utilitzant la plataforma iEduca per fer-vos
arribar comentaris sobre l’aprenentatge dels vostres fills i filles.

Per contactar amb l’equip directiu, podeu contactar a l’adreça electrònica  e3010578@xtec.cat i

només per temes urgents trucant al telèfon 611051645.

Finalment, tot el professorat de l’Institut Fontanelles us adjuntem un missatge positiu preparat pels
més petits de les nostres llars:

TOT ANIRÀ BÉ!

Institut Fontanelles

Divendres, 3 d’abril de 2020

http://insfontanelles.cat/
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