
Comunicació inici 3r trimestre 16/04/20 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Us fem arribar les següents informacions generals : 

 

- El 3r trimestre que ha començat aquesta setmana serà un període lectiu, online i avaluable. 

En cap cas es penalitzarà l’alumnat que justificadament no hagi pogut realitzar les tasques. 

 

- El present curs finalitzarà al juny. No hi ha data de tornada a les aules, s’espera poder fer-

ho abans que acabi el curs, en funció de l’evolució de la pandèmia.  

En qualsevol cas aquesta tornada serà progressiva, pautada i d’acompanyament.  

 

- Estem gestionant possibles solucions per aquell alumnat sense dispositius o sense connexió 

a internet amb la col.laboració del Departament d’Educació. 

 

- No tenim encara les dates de la preinscripció de les diferents etapes educatives. 

 

Us informem també sobre les pautes organitzatives que hem previst: 

 

1. Tasques setmanals: Els vostres fills/filles rebran la feina mitjançant el classroom o bé el 

moodle amb els criteris d’avaluació especificats. Es donarà un marge mínim d’una setmana 

pel lliurament. A la web del centre teniu a la vostra disposició l’enllaç per veure les feines que 

tenen els vostres fills/filles.   

Seguint les directrius del Departament d’Educació i tenint en compte la situació, s’han 

planificat les tasques amb una càrrega de dedicació per part de l’alumnat equivalent a la 

meitat d’hores setmanals de la matèria.  

 

2. Seguiment tutorial: els tutors i tutores continuaran sent el referent directe de comunicació 

entre les famílies i el centre. Els alumnes els divendres a les 11h tindran sessions de tutoria 

amb els tutors/es. 

 

3. Sessions de videoconferència amb el professorat: els professors de matèria 

contactaran amb els alumnes de l’ESO quan considerin necessari utilitzar aquest recurs. 

Aquesta setmana s’ha comunicat a l’alumnat de batxillerat un marc horari per a que el 

professorat el pugui atendre. El nombre d’hores assignades a cada matèria és igual o inferior 

a la meitat d’hores que tenia assignada la matèria quan era presencial i pot ser que no 

http://www.institutvalles.cat/
https://sites.google.com/institutvalles.cat/feines-online


s’emprin totes les hores si no és necessari (en aquest cas, s’informarà prèviament l’alumnat). 

El principal objectiu d’aquestes hores és donar suport a l’alumnat resolent dubtes, explicant 

un contingut determinat…  

 

4. Butlletins 2a avaluació: Aquesta setmana els tutors/es de l’ESO estan fent arribar els 

butlletins per correu electrònic. Els tutors/es de batxillerat ja ho van fer abans de Setmana 

Santa. Si alguna família no els hagués rebut, pot contactar amb el correu 

atencio.families@institutvalles.cat 

 

5. Avaluació: El professorat tindrà en compte l’avaluació realitzada els dos primers trimestres 

i farà balanç de les feines realitzades durant el tercer trimestre que poden servir per ampliar, 

reforçar o recuperar. 

Per tant, no hi ha aprovat general i serà l’equip docent qui prengui la decisió d’una possible 

repetició. 

A partir del 23 d’abril es penjaran a la plataforma de cada matèria (classroom o moodle) els 

criteris per avaluar durant aquest trimestre. 

Quan el Departament d’Educació ens faci arribar criteris més concrets per a 4t d’ESO i 2n de 

Batxillerat us els farem arribar. 

 

6. Activitats complementàries: totes les activitats queden anul·lades, per tant, estem 

reclamant la devolució de totes les bestretes fetes. Quan es disposi de més informació us 

l’anirem fent arribar. Al final de curs es farà un balanç econòmic de cada família i s’establirà 

la manera de fer les devolucions pertinents. 

 

Salutacions cordials, 

 

Equip directiu 
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