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COM ENCAREM EL TERCER TRIMESTRE A 

L’INSTITUT LES MARGUES?

(A partir de les instruccions que ha publicat el 

 

 

Com es farà el seguiment i acompanyament dels alumnes

1. Es prioritzarà la tutoria individual

2. Es garantirà la comunicació amb les famílies a través, sobretot, del correu electrònic

3. El seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies tindrà 

rellevància i, molt especialment, en el cas de l’alumnat que té més dificultats a l’hora 

de participar en les activitats proposades

 

Com es durà a terme la docència

1. La docència serà virtual i hi haurà una interacció telemàtica amb els alumnes

2. Aquesta interacció es durà a terme a través de diversos mitjans, ja sigui el correu 

electrònic o altres entorns virtuals (Moodle, Google Classroom...), que permetran 

enviar documents digitals o fotografies d’aquestes activitats

3. El professorat ajudarà a mantenir

educatives que arribin a tot l’alumnat

4. L’equip docent acompanyarà  l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i farà el 

retorn de les activitats realitzades per afavorir la millora dels aprenentatges

 

Com seran les activitats dissenyades pels equips docents

1. Contribuiran al desenvolupament de l'autonomia personal (gestió del temps, 

autoregulació, presa de decisions...)

2. Seran significatives per a l'aprenentatge

3. Estaran orientades a desenvolupar les comp

4. Tindran un sentit per a l’alumne

5. Defugiran la necessitat i la pressió d'acabar els programes

6. Respectaran les necessitats de descans dels alumnes, el temps de lleure i la 

convivència familiar  

7. Seran inclusives i s’ajustaran

alumne 

COM ENCAREM EL TERCER TRIMESTRE A 

L’INSTITUT LES MARGUES?

de les instruccions que ha publicat el Departament d’Educació fins a data d’avui, 1

es farà el seguiment i acompanyament dels alumnes? 

Es prioritzarà la tutoria individual 

Es garantirà la comunicació amb les famílies a través, sobretot, del correu electrònic

El seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies tindrà 

rellevància i, molt especialment, en el cas de l’alumnat que té més dificultats a l’hora 

de participar en les activitats proposades  

la docència? 

La docència serà virtual i hi haurà una interacció telemàtica amb els alumnes

ta interacció es durà a terme a través de diversos mitjans, ja sigui el correu 

electrònic o altres entorns virtuals (Moodle, Google Classroom...), que permetran 

enviar documents digitals o fotografies d’aquestes activitats 

El professorat ajudarà a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes 

educatives que arribin a tot l’alumnat 

L’equip docent acompanyarà  l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i farà el 

retorn de les activitats realitzades per afavorir la millora dels aprenentatges

dissenyades pels equips docents?  

al desenvolupament de l'autonomia personal (gestió del temps, 

autoregulació, presa de decisions...) 

significatives per a l'aprenentatge 

a desenvolupar les competències bàsiques 

un sentit per a l’alumne 

la necessitat i la pressió d'acabar els programes 

les necessitats de descans dels alumnes, el temps de lleure i la 

 

s’ajustaran al ritme, les característiques i la situació personal de cada 
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COM ENCAREM EL TERCER TRIMESTRE A 

L’INSTITUT LES MARGUES? 

fins a data d’avui, 16/04/2020) 

Es garantirà la comunicació amb les famílies a través, sobretot, del correu electrònic 

El seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies tindrà molta 

rellevància i, molt especialment, en el cas de l’alumnat que té més dificultats a l’hora 

La docència serà virtual i hi haurà una interacció telemàtica amb els alumnes 

ta interacció es durà a terme a través de diversos mitjans, ja sigui el correu 

electrònic o altres entorns virtuals (Moodle, Google Classroom...), que permetran 

els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes 

L’equip docent acompanyarà  l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i farà el 

retorn de les activitats realitzades per afavorir la millora dels aprenentatges 

al desenvolupament de l'autonomia personal (gestió del temps, 

les necessitats de descans dels alumnes, el temps de lleure i la 

tuació personal de cada 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Les Margues 

 

 

Amb quina periodicitat es proposaran activitats,

1. No es replicarà el treball que es fa 

2. Es faran propostes setmanals, des de diferents àmbits curriculars, amb calendari de 

lliurament  

3. El calendari de lliurament

com a data d’entrega un 

calendari setmanal serà

a. els dilluns: Llengües

b. els dimarts: Llengües Estrangeres

c. els dimecres:

d. els dijous: Ciències i Tecnologia

e. els divendres

4. Les activitats que es plante

setmana amb l’acompanyament del professorat

 

Com serà l’avaluació del tercer trimestre

1. El professorat farà un seguiment de les tasques i activitats proposades

millorar l’aprenentatge de l’alumnat

2. La interacció entre l’alumnat i el professorat permetrà l'avaluació en el vessant 

formador, on l’alumnat haurà de desenvolupar les capacitats i habilitats que els 

permetin aprendre a regular el seu propi procés d’aprenentatge  

3. L’avaluació també serà qualificadora

proposades seran qualificables

d’avaluació que cada departament del centre

situació excepcional en què ens trobem 

4. S’informarà l'alumnat i les famílies dels nous criteris d’avaluació en el marc de cada 

matèria. És a dir, s’informarà oportunament de quines observacions, registres i anàlisis 

del procés seguit i de les produccions de cada

s'integraran en el sistema de qualificació

5. En qualsevol cas, les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un 

valor afegit en l’avaluació de l

6. El tercer trimestre també ser

competències que no s’hagin assolit durant els dos primers trimestres

7. Les qualificacions corresponents a la segona avaluació van finalitzar el 12 de març (ja 

es van enviar els butlletins d’avaluació a les 

de març i el 13 d'abril no es considerarà, en cap cas, ni lectiu ni qualificable

es proposaran activitats, tasques, projectes, reptes, encàrrecs...

el treball que es fa a l’institut i, per tant, no se seguirà l’horari lectiu

propostes setmanals, des de diferents àmbits curriculars, amb calendari de 

de lliurament de tasques per part de l'alumnat, que pot ser flexible,

a data d’entrega un dia de la setmana diferent per a cada 

serà el següent: 

Llengües 

Llengües Estrangeres 

: Socials-ViP-Música-Ed.Física 

Ciències i Tecnologia 

els divendres: Matemàtiques-Psicopedagogia 

que es plantejaran permetran l’organització de les tasques al llarg de la 

setmana amb l’acompanyament del professorat 

del tercer trimestre? 

El professorat farà un seguiment de les tasques i activitats proposades

atge de l’alumnat 

La interacció entre l’alumnat i el professorat permetrà l'avaluació en el vessant 

formador, on l’alumnat haurà de desenvolupar les capacitats i habilitats que els 

permetin aprendre a regular el seu propi procés d’aprenentatge   

ó també serà qualificadora en part, és a dir, algunes de les tasques i activitats 

proposades seran qualificables. Aquesta qualificació es farà en funció dels criteris 

cada departament del centre estableixi, els quals s’adaptaran a la 

ió excepcional en què ens trobem  

S’informarà l'alumnat i les famílies dels nous criteris d’avaluació en el marc de cada 

matèria. És a dir, s’informarà oportunament de quines observacions, registres i anàlisis 

del procés seguit i de les produccions de cada estudiant es tindran en compte i com 

s'integraran en el sistema de qualificació 

En qualsevol cas, les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un 

valor afegit en l’avaluació de l’alumne, i no una penalització  

El tercer trimestre també servirà per fer activitats que permetin recuperar les 

competències que no s’hagin assolit durant els dos primers trimestres

Les qualificacions corresponents a la segona avaluació van finalitzar el 12 de març (ja 

es van enviar els butlletins d’avaluació a les famílies). El període comprès entre el 12 

de març i el 13 d'abril no es considerarà, en cap cas, ni lectiu ni qualificable
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tasques, projectes, reptes, encàrrecs...?  

no se seguirà l’horari lectiu 

propostes setmanals, des de diferents àmbits curriculars, amb calendari de 

, que pot ser flexible, tindrà 

dia de la setmana diferent per a cada departament. El 

l’organització de les tasques al llarg de la 

El professorat farà un seguiment de les tasques i activitats proposades per potenciar i 

La interacció entre l’alumnat i el professorat permetrà l'avaluació en el vessant 

formador, on l’alumnat haurà de desenvolupar les capacitats i habilitats que els 

lgunes de les tasques i activitats 

en funció dels criteris 

, els quals s’adaptaran a la 

S’informarà l'alumnat i les famílies dels nous criteris d’avaluació en el marc de cada 

matèria. És a dir, s’informarà oportunament de quines observacions, registres i anàlisis 

estudiant es tindran en compte i com 

En qualsevol cas, les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un 

virà per fer activitats que permetin recuperar les 

competències que no s’hagin assolit durant els dos primers trimestres 

Les qualificacions corresponents a la segona avaluació van finalitzar el 12 de març (ja 

famílies). El període comprès entre el 12 

de març i el 13 d'abril no es considerarà, en cap cas, ni lectiu ni qualificable  


