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Benvolgudes famílies i alumnes, 
 
En primer lloc us desitgem que al rebre aquesta circular tots i totes us trobeu en bon 

estat de salut.  

Seguint les instruccions que hem rebut des del Departament d’Educació, us informem 

que a partir de dimecres dia 18 de març procedirem a treballar de manera telemàtica 

amb tot l’alumnat.  

És per això que les activitats que els centres proposin per treballar a casa aquests 

dies han d’estar pensades per mantenir la curiositat per aprendre i treballar de forma 

autònoma, i en família, temes que puguin ser interessants des del punt de vista 

educatiu. Insistim que convidar als alumnes a aprofitar determinats recursos educatius 

i culturals que hi ha a la xarxa o la televisió, també aportar-ne de propis, és molt positiu 

sempre que aquestes activitats no suposin una tasca subjecta a avaluació 

qualificadora. 

Tota la informació per als vostres fills i les vostres filles anirà centralitzada des del 

moodle del centre, dintre de la categoria TASQUES A CASA, un espai virtual de 

comunicació on el professorat ha penjat tota la informació, recursos i activitats que els 

alumnes hauran de treballar seguin les indicacions de cada matèria. 

(Per accedir al moodle ho heu de fer des de la pàgina web: 

https://agora.xtec.cat/iesgallecs/) 

Com que és molt probable que durant la realització de les tasques per part de l’alumnat 

sorgeixen dubtes de comprensió dels continguts o bé relatives al desenvolupament de 

les activitats, el professorat estarà disponible mitjançant diferents canals 

online: moodle i correu electrònic. En cas que les famílies tingueu algun dubte sobre 

les tasques ens podreu contactar a la següent adreça: info@insgallecs.cat 

 

 

 



 

 

Codi: 04imp02 Full d'informació a l’alumnat i famílies  Responsable: Coordinació Qualitat 

Versió: 6 Aquest document pot quedar obsolet una vegada 
imprès Pàgina 2 de 2 

 

ORIENTACIONS PER A L’ALUMNAT DURANT EL CONFINAMENT 

http://www.edu365.cat/ (En aquest enllaç trobareu activitats d’ampliació i de repàs per 

anar al vostre ritme) 

1.TASQUES ESO.  

Propostes d’activitats 1r ESO (https://cutt.ly/Rtk83XJ) 

Propostes d’activitats 2n ESO (https://cutt.ly/jtk4KkU) 

Propostes d’activitats 3r ESO (https://cutt.ly/vtk4XTa) 

Propostes d’activitats 4t ESO (https://cutt.ly/4tk4D36) 

2. TASQUES BATXILLERAT. Els docents de cada matèria contactaran amb tots els 

i les alumnes del grup mitjançant mail i moodle per accedir a les tasques. 

3. TASQUES CICLES FORMATIUS. Les orientacions específiques per a la FP s’estan 

preparant pel Departament d’Educació i us les farem arribar tan bon punt estiguin 

disponibles. Des de cada família professional s’enviaran tasques de seguiment i 

instruccions a tot l’alumnat de Cicles Formatius mitjançant moodle i correu. 

Aprofitem l’avinentesa per adherir-nos a l’agraïment col·lectiu vers aquells sectors que 

estan treballant pel bé de tots i us recordem que degut a l’estat d’alarma que estem 

vivint, la llibertat de moviments està restringida. No fer cas a les restriccions és 

imprudent tant pels propis joves com per les seves famílies. És important que tots i 

totes seguim les indicacions de les autoritats competents. #joemquedoacasa 

Entre tots ho aconseguirem! 

EQUIP DIRECTIU 

Mollet del Vallès, 18 de març de 2020 

 


