
 

TOTAL respostes: 362 famílies d’alumnat que fa 

semipresencialitat

Altres informacions (1resposta=1alumne/a)

- de 362 alumnes, 301  s’aixequen abans de les 09:00h del matí

- de 362 alumnes, 230 els matins estan sols a casa fent feina 

Nota mitjana: 7,48
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L’alumnat té les tasques Aula virtual+agenda:284    Només aula virtual:34    Amb 
dificultats :44

Taula 2

Revisió tasques famílies    Habitualment SI: 128      Normalment NO: 188       Mai: 50Seguiment aula virtual famílies      NO: 211 famílies          SI: 151 famíles
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FULL informatiu GROC   

INFORMACIÓ CURS 20-21
[desembre 2020  -5- ]

Benvolgudes Famílies

Us volem informar de diferents aspectes sobre el funcionament del curs:

COVID-19

El centre compleix la normativa i segueix les indicacions d’Educovid. Fins avui tot l’alumnat confinat per ser un contacte estret a l’institut
ha donat negatiu, per tant fins ara no s'ha detectat cap contagi produït dins el centre.

ACTIVITATS SOLIDÀRIES

- CÀRITAS: a totes les classes es recull sucre, farina, productes d’higiene personal i dolç.

- LA MARATÓ de TV3: Com cada any, el darrer dia l’AMIPA organitza una xocolatada solidària. L’AMIPA paga les despeses i  es
recollirà 1 euro per tiquet. Enguany els doblers recaptats per La Marató es destinen a «investigació de la COVID-19». 

HORARI dilluns 21 i dimarts 22 de desembre

Els dos darrers dies lectius d’aquest any acabarem les classes a les 13:00h. Es farà classe les tres primeres hores, només hi haurà un
pati de 30 minuts (xocolatada solidària) i seguidament dues classes més.

PROGRAMA PAE: Dilluns  21 les classes seran de 13:30 a 15:30h. Les classes d'aquest programa es reinicien l'11 de gener de 2021.

NOTES

El butlletins es donaran * El divendres 18 de desembre. Retorn notes signades dimarts 22 de desembre.

* El dilluns 21 de desembre. Retorn notes signades divendres 8 de gener.

* 2n FPB tendran les notes dimarts dia 22 i les han de tornar signades dia 8 de gener.

RESULTATS enquesta

Al full de darrere teniu els gràfics del resultat de les l’enquesta a famílies sobre la semipresencialitat. Moltes gràcies per les vostres
respostes i ajudar-nos a millorar.

- Algunes famílies demanen tenir classes en «streaming»: Aquesta opció no és possible perquè la connexió a internet del nostre centre
no té prou capacitat; a més, tampoc no és possible per la infraestructura de les aules.

- Algunes famílies apunten que el  seu fill/a té dificultats amb l’aula virtual.  A principi de curs en vàrem explicar  a tot  l’alumnat el
funcionament i des de mitjans de novembre es fan tutories individualitzades a alumnes. Si el vostre fill/a continua tenint problemes, per
favor parlau amb el seu tutor/a per poder-lo ajudar. 

- A totes les tutories s’han donat eines per ajudar l’alumnat a organitzar-se els dies no presencials: planificació, consells, organització,
pautes...

Tots sabem que la presencialitat és el millor sistema, però les circumstàncies no ho permeten. Convé adaptar-nos i seguir la normativa.
Volem dir-vos també que des de principi de curs estam demanant a Conselleria aules prefabricades i més personal per poder atendre
presencialment a més alumnat.

ALTRES

Se’ns ha adjudicat una auxiliar de conversa d’alemany a mitja jornada, una dinamitzadora lingüística i un professor tècnic de serveis a
la comunitat a mitja jornada.

Iniciam un nou projecte ERASMUS+ a 2n ESO:"Together we write the History of the Future".

Hem estat seleccionats per participar a la «VI Edició de RetoTech_Fundació_Endesa» (Tecnologia)

Des de tutories, Convivència i Coeducació hem tractat i commemorat el dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les

dones i el dia internacional dels drets humans.

Els nostres millors desitjos per a tothom, SALUT, SENY i BON NADAL 


