
 

 

 

INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DE LES PROPOSTES I 
ORIENTACIONS  

IE Antaviana (infantil i primària)                                                      Dilluns, 20 d’abril  

Benvolgudes famílies:  

El passat divendres 17 d’abril ja vau rebre l’informe del 2n trimestre per correu electrònic. Tanmateix, els                 
vostres fills i filles ja han anat rebent les orientacions i propostes setmanals, tal i com us vam comunicar                   
abans de vacances.  

Durant aquest tercer trimestre, rebreu les orientacions i propostes educatives cada dilluns mitjançant un              
correu electrònic. Cada nivell treballarà en diferents espais virtuals de comunicació i aprenentatge que              
exposem a continuació.  

- Educació Infantil: les propostes i orientacions estaran editades i podreu accedir-hi a través del blog                
d’infantil  
- 1r: les propostes, orientacions i comunicacions seran accesibles mitjançant el mail. 
- 2n: les propostes i orientacions estaran editades i podreu accedir-hi a través del blog de 2n.  
- 3r: les propostes i orientacions estaran editades i podreu accedir-hi a través del blog de 3r.  
- 4t: les propostes i orientacions estaran editades i podreu accedir-hi a través del Classroom del centre.  
- 5è: les propostes i orientacions estaran editades i podreu accedir-hi a través del Classroom del                
centre.  
- 6è: les propostes i orientacions estaran editades i podreu accedir-hi a través del Classroom del                
centre.  

Tornem a reiterar, com ho vam fer abans de pasqua, que el principal objectiu és mantenir el vincle i el                    
contacte entre mestres i alumnat, aquest és el principal repte i objectiu per humanitzar la situació, per la                  
qual cosa hem establert comunicacions entre alumnat i mestres mitjançant trobades virtuals.  

Les propostes, malgrat s’enviïn setmanalment, les feu al vostre ritme sense angoixes, sinó les              
acabeu aquella setmana, ho feu la següent o passeu a fer les noves propostes enviades. No                
volem que, en cap cas, suposi un sobreesforç al confinament. En cap moment són avaluables ni                
estableixen nous continguts. Les tasques són orientacions que es poden compartir amb les             
tutories quan es trobi el moment òptim per part de les famílies.  

Per altra banda, restem a l’espera de definir i enviar-vos, en funció de noves instruccions oficials del                 
Departament d'Educació, els criteris d’avaluació que regiran aquesta tercera avaluació.  



 

A trets generals, però, volem aclarir que a dia d’avui els criteris aniran en la següent 
direcció:  

 

 

 

• El curs serà avaluat en funció del rendiment i qualificacions del primer i segon trimestre, avaluacions                 
que van quedar completes segons el calendari intern d’Antaviana. El tercer trimestre ha de servir per                
millorar aquestes qualificacions i, en cap cas, per empitjorar-les. De manera que les tasques són               
considerades un valor afegit i en cap cas representar una penalització.  

• No es contempla un aprovat general de les matèries però sí una promoció de curs, pel que fa aquells                    
cursos que no representin un canvi d’etapa, i es reserva la repetició de curs com una mesura totalment                  
excepcional en aquestes circumstàncies.  

• No es replicarà el treball que es faria al centre i, per tant, no es farà una trasposició directa dels                     
horaris setmanals ordinaris ni es faran classes ordinaries a través d’aplicacions de videoconferència.  

Amb tot, no volem desaprofitar aquesta ocasió per enviar-vos, en nom de l’equip directiu i de l’equip                 
educatiu d’Antaviana, tota l’energia i ànims per anar superant aquesta situació. Treballem cada dia amb les                
mateixes ganes i el mateix entusiasme de sempre, si no més, per fer-vos arribar el nostre acompanyament                 
més intens des de la distància.  

No dubteu en fer-nos arribar els vostres dubtes o consultes, si es donen. Som aquí per a tot el que us 
pugui caldre.  

Una abraçada i molta salut!  

Barcelona, 20 d’abril de 2020  

Equip directiu IE Antaviana.  
 


