INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT I PROPOSTES PEDAGÒGIQUES
IE ANTAVIANA Secundària
Dilluns, 20 d’abril
Benvolgudes famílies, estimats i estimades alumnes,
Posem en el vostre coneixement quin serà el funcionament a partir de dilluns dia 20 d’abril pel
que fa a les propostes pedagògiques consensuades per l’equip directiu d’Antaviana i amb tot
l’equip docent de secundària i seguint els criteris per a l’acció educativa rebuts del Departament
d’Educació i del Consorci d’Educació fins avui.
Restem a l’espera de definir i enviar-vos, en funció de noves instruccions oficials, 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 empitjorarles. De manera que les tasques són considerades un valor afegit i no poden 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 com
una mesura totalment excepcional en aquestes circumstàncies.
Les tasques que es dissenyaran a partir d’ara seran interdisciplinars i d’enfocament
competencial.
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.

Pel que fa la línia pedagògica i la freqüència de tasques que s’enviaran per part de l’equip docent
venen definides de la següent manera a tots els nivells d’ESO, per tal d’evitar un excés
d’activitats i propostes:









La setmana del 14 d’abril al dia 20 d’abril ha estat dedicada al lliurament i recopilació de
les propostes de tasques que es va fer arribar a l’alumnat des del dia 16 de març i al llarg
de les tres setmanes posteriors.
A partir del 20 d’abril, l’alumnat rebrà una proposta de tasques setmanals en forma de
treball interdisciplinar.
Un sol treball que s’haurà de fer al llarg de la setmana i lliurar en la data programada,
basat en tasques competencials de les matèries que hi participin amb l’objectiu de
consolidar els continguts treballats al llarg del curs.
La setmana del 20 al 24 d’abril, les tasques seran de les matèries de Llengua Catalana i
Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Tecnologia i Visual i Plàstica, i la línia temàtica
serà a l’entorn del Sant Jordi, que ‘celebrarem’ de manera virtual.
La setmana del 27 d’abril al 30 d’abril el treball interdisciplinar partirà de les matèries
de l’àmbit científic (Biologia i Geologia o Física i Química), Geografia i Història, Llengua
Anglesa i Matemàtiques.








La setmana del 4 al 8 de maig el treball interdisciplinar serà de l’àmbit artítistic (Música
i Visual i Plàstica) i Educació Física.
En les properes setmanes, se seguirà la mateixa dinàmica amb la possibilitat de crear
una nova combinatòria de matèries.
A partir del 27 d’abril s’obrirà un classroom nou per nivell on l’alumnat hi trobarà el
treball publicat com una sola tasca amb la data d’enviament.
Cada docent prodrà reforçar, des del classroom de la seva pròpia matèria, l’explicació
de la seva tasca amb un vídeo explicatiu i/o obrir una sessió de trobada amb petits grups
mitjançant el meet o zoom per poder parlar amb l’alumnat i aclarir dubtes.
Les tasques seran corregides pels docents de cada matèria i retornades a l’alumnat i la
qualificació que se n’obtingui servirà per millorar la qualificació de la matèria o per
poder arribar a l’Assoliment Satisfactori, si no s’hi ha arribat a partir de les qualificacions
d’avaluació obtingudes al llarg del primer i segon trimestre del curs.

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 fervos 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!

La direcció
IE ANTAVIANA
Barcelona, 20 d’abril de 2020

