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      Divendres,  3 d’abril de 2020  

Benvolgudes i benvolguts,  

Estem acabant la tercera setmana de confinament a les nostres cases. Primer de tot              
esperem que totes les persones que formem la comunitat educativa de la ZER Moianès              
Llevant us trobeu bé de salut, igual a qui us estimeu. Segurament que per la majoria de                 
nosaltres és una situació molt estranya. Mai ens hauríem pensat que ens podríem passar              
dies a casa tancats i menys per aquest motiu.  

Dit això i sabent que cada llar és un món diferent, des de la ZER volem seguir donant caliu                   
a cadascuna de les vostres cases i especialment a qui segurament ho està patint més, que                
són les vostres filles i fills. Des del primer de dia de confinament les tres escoles de la ZER                   
ens van organitzar per seguir en contacte amb vosaltres. Primer proposant-vos diferents            
activitats que anàvem trobant per les xarxes i actualment proposant activitats en padlets.  

Per a nosaltres també és una situació nova i no vam dubtar que la millor opció era seguir                  
en contacte amb vosaltres des del primer dia. I ho seguirem fent. Volem que els nens i                 
nenes de la ZER segueixin vinculats amb nosaltres i si creieu que encara ho podem fer                
millor us encoratgem a proposar-nos idees i les compartirem a nivell de ZER o d’alguna               
escola en particular. 

L'inici de la tercera avaluació es farà en situació de confinament. Ahir les direccions vam               
tenir una reunió amb els Serveis Territorials del Departament d'Educació on se’ns van             
explicar les noves orientacions a partir del 14 d'abril.  

El Departament ha fet arribar a les direccions els criteris per al desenvolupament de              
l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en edat escolar davant la prolongació del             
període de confinament pel Covid 19. 

 

Directrius Departament d’Educació:  

Davant la situació d’ampliació del confinament, el Departament d’Educació posa especial           
èmfasi:  

● Donar continuïtat a l’activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el             
procés d’aprenentatge amb propostes educatives que arribin a tot l’alumnat.  

 
● Garantir la comunicació amb l’alumnat i a les famílies, a través del seguiment             

tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies especialment, en el cas de                
l’alumnat que té més dificultats a l’hora de participar en les activitats proposades. 

 



Aquesta comunicació s'ha de realitzar a través de les tutories i per dur-la a terme es                
recomana, en el cas dels centres públics, l'ús del correu corporatiu Xtec (en el cas de la                 
ZER a través del nostre correu corporatiu).  

Les directrius que marca el Departament davant la proposta educativa que s’ha d’oferir és              
que ha de ser una proposta educativa global, on es prioritzin tasques globalitzades en els               
diferents àmbits curriculars, defugint la necessitat i la pressió d'acabar els programes.  

Es recomana fer propostes setmanals, des de diferents àmbits curriculars, amb calendari            
de lliurament i amb la possibilitat de fer un retorn de les activitats realitzades a l’alumnat                
per afavorir la millora dels aprenentatges.  

Aquesta interacció s’ha de poder garantir a través de diversos mitjans, ja sigui el correu               
electrònic o altres entorns virtuals, que permetin enviar documents digitals o fotografies            
d’aquestes activitats.  

Les tasques, els projectes, reptes, encàrrecs... han de ser significatius i motivadors, tot             
evitant les feines mecàniques o repetitives i han de comptar amb l’acompanyament del             
professorat. 

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, atès que no es pot garantir que                
tots els alumnes disposin de les condicions materials adequades per a portar-les a terme              
a distància. 

D’altra banda, la complexitat de la situació exigeix la màxima coordinació per tal que la               
resposta de cada centre sigui coherent i equilibrada.  

 

Com a ZER hem decidit fer... 

Durant aquests dies, les tres escoles que formen la ZER hem treballat de forma              
coordinada per tal d’oferir-vos eines educatives que garanteixin els aprenentatges, tenint           
en compte l’alumnat més vulnerable, i sobretot, per mantenir el vincle família-escola.  

S’han creat uns Padlets amb activitats recomanades per les diferents edats, amb la             
possibilitat que ens féssiu arribar les activitats que els infants van fent. Cada setmana              
s’aniran afegint activitats noves, com s’ha fet fins ara, i aquesta serà la via on               
s’encomanaran les tasques a realitzar. 

Cada tutor/a mantindrà canals oberts amb el seu grup (via correu electrònic i amb              
videotrucades), juntament amb els altres membres del claustre, per tal de poder anar             
fent el seguiment i recollida de les activitats que els alumnes vagin retornant, així com per                
resoldre dubtes que vagin sorgint.  

En aquests moments tenim molt en compte l'impacte emocional a què els infants estan              
sotmesos donades aquestes circumstàncies difícils. Per aquest motiu és important          
mantenir el contacte i poder fer el seguiment. Amb aquesta finalitat, i a fi de garantir la                 
igualtat d’oportunitats, establirem contactes setmanals amb els alumnes i les famílies. Per            
aquest motiu, cada escola convocarà una reunió amb les famílies (videotrucada) al            

https://agora.xtec.cat/zermoianesllevant/portada/padlet-23-al-28-de-marc/
https://agora.xtec.cat/zermoianesllevant/portada/padlet-23-al-28-de-marc/


principi del tercer trimestre per poder informar i respondre als dubtes que hi puguin              
haver.  

La línia de treball continuarà sent la mateixa que fins ara. Les activitats proposades seran               
plantejades perquè s’ajustin al ritme, les característiques i la situació personal de cada             
alumne/a. Amb l’objectiu de garantir la personalització del procés d’aprenentatge, els i les             
professionals dels serveis educatius segueixen oferint, si cal, als centres i a les famílies,              
l’assessorament necessari.  

Som conscients que hem de mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes              
educatives que promoguin aprenentatge, però amb un canvi de mirada a l’hora de             
plantejar els objectius que han d’assolir els alumnes de cara al tercer trimestre.  

Cal reformular els continguts que es treballaran a partir d’ara, plantejant-se           
aprenentatges més fonamentals com són millorar l’escriptura, practicar la lectura          
comprensiva, fer experiments, crear música... i tenir present que el curs vinent, es partirà              
d’on som i no des d’on hauríem de ser.  

Les tasques plantejades també tindran com objectiu potenciar l’autonomia i l’organització           
personal. És essencial que siguin capaços d’organitzar-se, seguir un horari... sent un            
objectiu primordial perquè ells puguin avaluar el seu procés perquè aquest esdevingui            
competent.  

Un altre objectiu que es proposarà és que els alumnes siguin proactius, i que puguin fer                
propostes de tasques que volen realitzar.  

Les proves i les evidències d’aprenentatge per poder avaluar aquest període hauran de             
ser variades i posaran a l’alumne/a com a protagonista del seu propi procés             
d’aprenentatge, tenint com objectiu que siguin els mateixos alumnes qui siguin capaços            
de saber què feien a l’inici i què han millorat en el procés, tenint en compte les                 
indicacions i ajudes dels mestres.  

 

Formulari de recollida de dades TIC... 

Des del Consell Comarcal ens han informat que des d’alguns Ajuntaments i Serveis Socials              
dels municipis estan recollint informació sobre els alumnes que poden tenir problemes            
amb aquest sistema d’aprenentatge per manca de recursos en l’àmbit familiar, i            
juntament amb al Consell Comarcal s’ha acordat un sistema per poder disposar de la              
informació que recollim per tal que els municipis puguin buscar opcions per facilitar             
suport a les famílies que ho necessitin. 

Per aquest motiu, us fem arribar un formulari de recollida de dades d’accés sobre la               
situació de connectivitat i l’ús de dispositius a les cases per detectar quines són les               
famílies més que no disposen de connexió a internet ( ADSL o WIFI) o que no disposen de                  
dispositius adequats per al seguiment de les activitats on-line d’aprenentatge. Per aquest           
motiu és important que totes les famílies contesteu aquest formulari per tal de poder              
buscar solucions.  

És important que ens feu arribar aquest formulari el més aviat possible.  



Més informacions... 

Pagaments de sortides i material:  

Estem a l’espera de com es resolt la situació en cada cas particular. Creiem que la millor                 
manera de decidir com es fan aquests retorns és parlar-ne als diferents Consells Escolars              
d’Escola per poder tractar amb la comunitat educativa com s’actua amb els pagaments de              
sortides i material, ja pagats, referents al 3r trimestre.  

 

 

Restem a la vostra disposició davant qualsevol dubte.  

Tot anirà bé. Ens veiem aviat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equip gestor de la ZER el Moianès Llevant 
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