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Benvolgudes famílies, 
 
Us informem que el segon trimestre es va donar per finalitzat el 12 de març 2020 i que 
el tercer trimestre començarà el 14 d’abril 2020. La docència serà virtual i serà 
qualificadora. 
No es tindrà en compte cap nota posada entre el 12 març i 13 d’abril 2020.  

  El calendari del curs no es modificarà. 
 
 

 
El professorat està treballant per proposar activitats i reptes setmanals perquè els 
vostres fills/es segueixin activitats d’aprenentatges competencials. 
 

- El calendari  escolar és manté.  
- No hi ha franges d’horaris.  
- Les tasques es programaran sense hores concretes. (En cap cas es convoca a 

tot l’alumnat o una part  a hores concretes per a fer les activitats o explicacions )  
- Les tasques no poden ser en format d'examen. Poden ser de recerca i selecció 

d’informació, d’assoliment, visió crítica, valors i reflexió. 
 
A continuació us expliquem com s'organitzaran les activitats a partir del dimarts 14 
d’abril per l'alumnat d'ESO i Batxillerat diürn i nocturn: 

 
- El professorat cada setmana (el dilluns) posarà una tasca, que per a l’alumnat 

suposi la mateixa durada de temps setmanal que si fos presencial. 
- Cal que el noi/a la retorni feta aquella mateixa setmana, com a molt tard el 

divendres al professor/a. 
- Es posarà una nova graella de seguiment de les activitats proposades del 3r 

trimestre. Aquesta graella inclourà la data que el professor/a posa la tasca, el 
títol i a quin canal està posada la tasca i per quin canal s’ha de retornar feta. 
(email, drive, el moodle de l'assignatura, google classroom... ) 

 
- En cas que un/a alumne/a tingui dificultats per accedir a la connexió internet, s'ha de 
posar en contacte amb el seu tutor/a quan  i com li sigui possible. 

 
- El retorn de les tasques es farà tal com s'ha comentat abans. Possiblement no es 
pugui fer retorn a l’alumnat que ho lliuri tard. En aquest cas, el professor/a comunicarà 
que ho ha rebut, i ho tindrà en compte. 

 
- Les tasques es penjaran cada dilluns i l'alumnat tindrà temps per lliurar-les al 
professor/a corresponent fins el divendres de la mateixa setmana. 

 
- El/la professor/a farà el retorn de tasques a l’alumnat que li hagi fet arribar durant la 
data fixada, la setmana següent. Si alguna setmana per motius excepcionals no es pot 
lliurar una tasca, cal comunicar-ho al tutor/a i al professor/a. 
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- La nota final de curs, es posarà tenint en compte  la mitjana de l’avaluació del 1r i 2n 
trimestre i com a valor afegit les tasques que es facin durant el 3r trimestre. 

 
- El criteri de valoració de tasques docents del tercer trimestre és: 

 
Si s’ha fet la tasca (AS 5p) 
Si s’ha lliurat en la data fixada (AS 1p)  
El contingut  adequat (AN o AE 4 p) 

 
- Els/les tutors/es faran una reunió setmanal (de forma virtual, a través del correu 
electrònic, videoconferència...) amb el seu grup per si tenen dubtes amb les feines que 
estan penjades i assegurar que han lliurat les de la setmana. I es comunicarà  a la 
família de l’alumne/a que no ha entregat la tasca.  
 
- Les recuperacions del trimestre, seran amb activitats posades durant aquest 3r 
trimestre amb els mateixos criteris de valoració, que hem descrit abans. En cap cas 
serà un axamen. 
 
- Enviarem  informació a les famílies de 4t ESO, en relació a les recuperacions de 
cursos anteriors. I també a les famílies de 2n de batxillerat en relació a matèries 
pendents de 1r de batxillerat.  
 
- De moment no se sap quan seran les preinscripcions i confirmació de matrícula pel 
curs vinent. Ho posarem al  moodle de l’institut. I us enviarem un correu.  
 
- L’orientació de 4t s’haurà de fer virtual. En cas de necessitar assessorament o dubtes 
sobre aquest tema us podeu posar en contacte amb els/les tutors/es de 4t ESO i/o la 
Isa Montoro, per correu electrònic.  
 
- La Fira de l’estudiant, també virtual. Penjarem l’enllaç al nostre moodle.  

 
- Durant la Setmana Santa no es posaran feines, però sí que convindria que l’alumnat 
que ha de recuperar matèria o els de 2n de batxillerat aprofitin si tenen alguna cosa 
per fer. 

 
- Les PAU són el 7, 8 i 9 de juliol i les PAP 19 juny. 

 
- El servei d’assessorament informàtic per a l’alumnat, està actiu per a les consultes 
enviant un correu a (satampa@inspeguera.cat). La resposta será els matins de 9h a 
13h.També trobareu un enllaç a la Web de l’AMPA. 

 
- També us podeu posar en contacte amb la treballadora social tis@inspeguera.cat 

 
-  I amb el centre iespeguera@xtec.cat.  I tots/es  els/les  tutors/es i el professorat pel 
seu correu elèctrònic corporatiu   inspeguera.cat 
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- FDOS continua donant servei a aquelles families que se'ls avaria l'ordinador i/o 
se’ls trenca. Ells gestionen la recollida i reparació dels equips directament amb les 
families. 

 
A partir del 13 d’abril el Departament d’Educació establirà noves orientacions respecte 
a l’avaluació. Si cal modificar alguna cosa descrita en aquesta comunicació us ho 
farem arribar.  

Us mantindrem informats de les novetats que vagin sorgint des del Departament 
d’Educació pel canal moodle de l’insitut. 
 
Compteu amb el nostre suport i us desitgem salut i benestar. 

Equip directiu 

 
Manresa, 3 d’abril 2020
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