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Informació a les famílies de l’organització del 3r trimestre online 

 
Els informem que donada la situació de confinament que estem vivint degut a l’afectació de la 

COVID-19 i seguint les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

hem iniciat el 3r trimestre d’aquest curs online. 

 
A continuació tenen informació útil de com s’organitzarà aquest trimestre a l’ESO i el BAT del 
nostre institut. 

 
ESO 

 

Durant aquest trimestre i fins que aquesta situació de confinament es mantingui, el professorat 
i l’alumnat seguirà mantenint contactes periòdics per seguir fomentant l’interès i la motivació 
per aprendre i treballar competencialment i per què els seus fills/es no es desvinculin del curs 
escolar. 

 
Tot el professorat, i especialment els tutors, tenim clar que cal tenir cura de l’aspecte emocional 
del nostre alumnat durant aquests contactes online. 

 
Per mantenir aquest contacte, hem programat una classe diària d’una de les matèries del curs 

per videoconferència seguit l’ordre que tenen a continuació. Prèviament. el professor/a envia 

un enllaç als seus alumnes per fer efectiva la connexió per videoconferència. 

 
1r i 2n d’ ESO 

 
dilluns dimarts dimecres dijous Divendres 

Ed Física CAT NAT/ FQ CAST MAT 

SOC MUS/EVI ANG TECNO PROJECTES 

 
 

3r d’ ESO 

 
dilluns dimarts dimecres dijous Divendres 

MUS ANG SOC CAT TECNO 

MAT CAST Ed Física BIO/FQ OPTATIVA 
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4t d’ ESO 
 
 

dilluns dimarts dimecres dijous Divendres 

 CAST OPTATIVA 
FRANJA 1 

SOC ANG 

CAT OPTATIVA 
FRANJA2 

MAT OPTATIVA 
FRANJA3 

Ed Física 

 

 
Paral·lelament, el professor/a encarrega unes tasques a la plataforma Google classroom per 

tal de que l’alumne/a pugui treballar individualment a casa. 

 
Estem pendents de rebre instruccions del Departament d’Educació respecte l’avaluació del 3r 

trimestre i l’avaluació final. 

 
Volem demanar-los que col·laborin amb nosaltres per què els seus fills/es facin un bon ús de la 

videoconferència com a eina digital i que respectin en tot moment, fins i tot en aquest 

aprenentatge online, les normes de convivència de l’institut. 

 
BAT 

 

El professorat considera molt important poder continuar treballant les diverses matèries del 

currículum de BAT durant aquest període de confinament, sobretot pel que fa a 2n de BAT. 

 
Per això cada professor estableix diversos mitjans de contacte i/o comunicació amb l’alumnat 

de la seva matèria per acompanyar-lo i poder-li indicar com avançar i anar treballant. 

 
En la majoria de cassos el treball online es fa a partir de videoconferències i tasques i indicacions 

que el professorat publica a la plataforma Google classroom de la seva matèria. 

 
Estem pendents de rebre instruccions del Departament d’Educació respecte l’avaluació del 3r 

trimestre i l’avaluació final. 

 
Volem demanar-los que col·laborin en nosaltres per què els seus fills/es facin un bon ús de la 

videoconferència com a eina digital i que respectin en tot moment, fins i tot en aquest 

aprenentatge online, les normes de convivència de l’institut. 

 
Si tenen qualsevol dubte o pregunta poden posar-se en contacte amb el tutor/a del seu fill/a. 

També poden enviar un mail al correu específic: info@savi.cat 
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