
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Andreu Nin 
Av. Salvador Palau Rabassó, 18 
43700 El Vendrell 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Davant l’ampliació del confinament, hem redactat un nou document perquè estigueu           
informats de totes les novetats segons les últimes ordres del Departament d’Educació.  
 
La segona avaluació va finalitzar el passat 12 de març, però no es donaran notes ni                
s’entregaran butlletins fins a la tornada. Totes les tasques que s’han portat a terme des del                
12 de març fins al 3 d’abril han sigut formatives però no avaluables.  
 
Les vacances de Setmana Santa començaran el 6 d’abril fins al 13 d’abril. Durant aquest               
període no s’enviaran tasques a l’alumnat, excepte alguna activitat que s’hagi programat            
durant aquesta setmana i no s’hagi acabat.  
 
La tercera avaluació es farà, de moment, en situació de confinament i començarà el pròxim               
14 d’abril. A partir d’aquest dia la docència serà online, continuem amb les nostres              
plataformes habituals Moodle i Classroom i es podran utilitzar altres eines digitals com             
Hangouts, Skype, Zoom, gravacions de vídeos, veu… per comunicar-nos amb l’alumnat.           
Aquesta comunicació també pot ser per correu electrònic, però no pel mòbil personal. Les              
tasques que es programin s’orientaran al desenvolupament de les competències bàsiques a            
l’ESO i els resultats d’aprenentatge a l’ESO, Batxillerat i CCFF seran avaluables. A més a               
més, perquè aquest seguiment sigui correcte, caldrà programar-les amb data de lliurament i             
retorn, una vegada corregides pel professorat.  
 
Durant aquest període els tutors/es de tots els grups (ESO, Batxillerat i CCFF) també              
mantindran una comunicació amb l’alumnat de les seves tutories. Es poden anar fent             
videoconferències de 15/30 minuts setmanalment amb l’alumnat que, de moment, té           
connexió, per veure com es troben, com estan vivint aquesta situació, etc.  
 
 
Esperem que tothom es trobi bé.  
 
Gràcies per la vostra col·laboració. 
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