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Benvolgudes famílies
Fa més d’un mes que hem començat les classes, la semipresencialitat és nova per a
les famílies, per a l’alumnat, per al professorat i per a l’organització del centre. A tots ens
exigeix canvis organitzatius, més feina, modificació dels aprenentatges i de la manera
d’ensenyar. Tots estam aprenent a aprendre anant a classe dia sí, dia no, canviant
d’alumnat dia sí, dia també, a organitzar l’ensenyament i l’aprenentatge en un context que
desconeixíem fins aquest setembre. Sens dubte ens agradaria estar cada dia tots junts,
però ara sabem que no pot ser.

Informe avaluació inicial
Amb aquest full informatiu groc, us fem arribar l’informe de l’avaluació inicial
.
Aquest informe us transmet informació del vostre fill/a en relació a les diferents assignatures
que cursa. A diferència d’altres cursos, la semipresencialitat fa que algunes matèries,
especialment les que es treballen poques hores setmanals i/o les que tenen classe dilluns,
tenguin poca informació en relació al rendiment acadèmic.
La suma de la visió de totes les assignatures ens pot donar la informació necessària
per saber com ha començat el curs el nostre fill/a i i de manera col·laborativa fer els canvis
necessaris per ajudar-lo a millorar en els seus aprenentatges i a obtenir els millors resultats
possibles a la primera avaluació (desembre).

Unitat ZERO
Després de l’experiència del confinament passat, hem començat el curs treballant
eines i habilitats TIC (mail, aula virtual, documents online, videoconferències…). Així, en cas
de confinament (tant de bo que no passi), l’alumnat tendrà les destreses suficients per poder
usar eines per aprendre des de casa.

Guia per treballar des de casa
Des del Departament d’Orientació s’ha elaborat un document senzill i entenedor per
donar un cop de mà a l’alumnat els dies que no els toca venir a l’IES, amb proposta de
rutines, hàbits, tasques, ritmes... Aquest document s’ha treballat a tutoria.

El millor per seguir aprenent és que, a part dels deures, cada dia el vostre fill/a
repassi (lectura comprensiva i/o esquema i/o resum…) el que s’ha treballat a classe per tal
de plantejar els dubtes al professor/a el proper dia de classe.

Aula Virtual, grups semipresencials
Com sempre, és responsabilitat de l’alumnat apuntar els deures, activitats i
tasques de cada assignatura a l’agenda, i ho ha de continuar fent per poder seguir les
classes i el seu aprenentatge amb regularitat i eficàcia.
Tenint en compte les circumstàncies especials de semipresencialitat d’aquest curs,
el professorat ha estat preparant les aules virtuals de cada assignatura i nivell. És aquí on
trobareu la informació de la matèria. El dia que l’alumnat no ve a classe, a l’aula virtual hi
trobareu també tasques a fer. La majoria de tasques a fer les podreu veure a “avisos”, de
totes maneres el vostre fill/a sap a quin apartat de l’aula virtual pot trobar tasques i deures
pel dia no presencial.
Si el vostre fill/a té dubtes NO ha d’enviar un mail al professor, s’ha d’enviar el dubte
al “fòrum” de l’aula virtual i el professorat respondrà. Així el dubte quedarà aclarit per a tot
el subgrup. Si el dubte o la qüestió és més particular es pot fer servir el servei de
missatgeria de l’aula virtual i la consulta només la veurà el professor/a.
El professorat evitarà respondre mails en relació a feina de classe i tasques. Tota la
comunicació es farà per l’aula virtual.

Agenda: eina pels grups 1ESO, PMAR i FPb
L’agenda és l’eina que fa servir l’alumnat que ve cada dia a classe. Cada dia s’han
d’apuntar les tasques a fer de cada matèria. Des de tutoria es treballa l‘ús de l’agenda i com
apuntar els deures i les tasques a fer.

Tots som responsables per evitar la propagació de la COVID
Demanam a tota la comunitat educativa la màxima cura i responsabilitat per protegir
la salut de tots:
● Cal prendre’s la temperatura abans de venir al centre i quedar a casa si es té febre o
qualsevol altre símptoma compatible amb la COVID.
● Cal avisar el centre en cas de confinament de l’alumne/a
● L’alumnat ha de complir estrictament les mesures higièniques: dur correctament la
mascareta, guardar les distàncies reglamentàries (especialment mentre es berena
sense mascareta), rentar-se les mans sovint…
● Venir amb suficient roba tenint en compte que hi haurà finestres obertes per
mantenir una bona ventilació de les aules.
● Dur la mascareta neta. Cal tenir en compte que les mascaretes quirúrgiques són
d’ús diari i que després s’han de tirar.

