
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

- L'últim dia d'escola (12 de març) els professors/es van demanar als alumnes que 

agafessin els seus llibres de text i tot el seu material per un possible confinament 

inicial de 15 dies. També es van preocupar de recollir els correus electrònics dels 

propis alumnes, per tal d'agilitzar al màxim la comunicació entre alumne-professor/a. 

Ens consta que es varen recollir totes les adreces dels alumnes que estaven a l'escola 

aquella tarda. Posteriorment, s'han recollit totes les adreces que faltaven. 

- A partir dels dies posteriors, es va iniciar una demanda de tasques de manteniment 

d'estudi per tal de que els alumnes estiguessin actius a les seves respectives cases. El 

canal de comunicació va ser el correu electrònic/telèfon. Totes les famílies van rebre 

un mail informatiu on se'ls explicava què es faria en aquest període de temps 

confinats, el mètode de recollida de les tasques, els terminis per presentar dites 

tasques, i es remarcaven els canals de comunicació amb les tutores i resta de 

professors/es. 

- En aquest interval de temps, vam enviar per correu electrònic l'INFORME DE LA 2a 

AVALUACIÓ, deixant molt clar que totes les tasques des del 12 de març no serien 

valorades en dita avaluació. 

- Seguidament, aprofitant que a l'àrea de Música ja es treballava mitjançant la 

plataforma Google Classroom, entre tot l'equip de professors/es es va decidir utilitzar 

aquesta mateixa eina a la resta d'àrees.  

- A partir d'aquest moment, gairebé totes les àrees treballen mitjançant Classroom. 

- Les famílies han rebut per mail una GRAELLA DE DEURES específica per cada curs, 

de 1r a 4t ESO, per les dates del 30/3 fins al 17/4. En dita graella hi ha totes les 

àrees, amb les activitats a fer, el temps estimat, el termini d'entrega i el mètode 



d'entrega. Els alumnes poden fer totes les consultes que vulguin ja sigui pel xat del 

classroom, per correu electrònic com per telèfon. S'ha procurat demanar tasques el 

més pràctiques i amb tota la flexibilitat possible; tenint en compte cada cas 

INDIVIDUAL. 

- Paral·lelament, s'ha confeccionat una GRAELLA DE RECUPERACIONS (que rebran el 3 

d'abril), per tal de que els alumnes poguessin recuperar les àrees suspeses de la 2a 

avaluació, mitjançant exercicis pràctics, en cap cas controls ni proves escrites. S'ha 

especificat com a data d'entrega el 14 i 15 d'abril. 

- Actualment, l'equip de professors/es han elaborat un HORARI per atendre als 

alumnes mitjançant VIDEOTRUCADES individualment o en petit grup de 3-4 alumnes 

(HANGOUTS/ZOOM). D'aquesta manera hi haurà un seguiment encara més 

personalitzat i possiblement, passat Setmana Santa, algun avanç dels continguts de 

les matèries. 

- S'elaborarà una següent GRAELLA DE DEURES de cara a les següents setmanes que 

continuem confinats.  


