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Benvolgudes famílies, 
 
Com us vam informar i ja sabeu, l’Institut El Castell començarà les activitats 
corresponents a la 3a avaluació de forma telemàtica a partir   del dimarts 14 d’abril, tal 
com ha decidit el Departament d’Educació.   
 
Volem continuar en la mesura del possible el procés d’aprenentatge de l’alumnat, 
després d’un 1r i 2n trimestres convencionals. Ara bé, som conscients que el 
funcionament habitual que tindrem no serà el mateix que hi hauria en una situació 
normal. i  el que farem és donar suport a l’alumnat en el marc d’un  procés educatiu 
adaptat  a les circumstàncies que com a país ens toca viure. 
 
Com funcionaran les classes? 
Amb aquest document, us fem arribar la  planificació de classes virtuals   que hem 
preparat. En concret, l’alumnat haurà de connectar-se de dilluns a divendres de 10 a 12 
del matí  a classes en videoconferència que farà el professorat. En aquesta reserva 
d’hores que hem fet, podrà fer consultes i atendre a les explicacions del professorat 
relacionada amb el treball que se’ls vagi demanant setmanalment.  
 
Quina feina es farà? 
Cada dilluns, les famílies rebreu un tokapp amb el recull de la feina de la setmana de les 
diferents matèries. No podem fer la mateixa feina que a l’aula i, per tant, mirarem que 
sigui proporcionada. 
 
Aquesta feina la rebrà també l’alumnat per comunicació directa del professorat. La 
tindrà al seu correu o per classroom entre divendres i dilluns de cada setmana.  
 
Així doncs, tant les famílies com l’alumnat sabreu quina feina es farà. 
 
Què es farà en les hores programades? 
Es realitzaran aclariments de dubtes, explicacions de les matèries...Donat que es 
realitzen feines, els vostres fills i filles han de poder tenir a l’abast el professorat.  
 
Si hi ha problemes per connectar-s’hi, com se soluciona? 
L’alumnat ha de connectar-se a la classe a internet a aquella hora. Si no es pot fer per 
qualsevol motiu, cal que el professor/a sàpiga la causa. Estem mirant de solucionar els 
casos de manca de portàtil o ordinador que pugui haver-hi. Per això vau contestar un 
qüestionari. 
 
Si a aquella hora un dels pares està emprant l’ordinador per a la seva feina, s’haurà de 
comunicar al professor/a per fer-ne el seguiment. En aquest cas, s’intentarà buscar 
solucions: una d’elles serà gravar les classes per poder-les seguir en el  supòsit que per 
causa de força major no pugui seguir la classe en directe. Després es penjarà. 
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I les tutories? 
Són molt importants, i més ara. L’aspecte humà és bàsic. Les tutories es faran 
setmanalment en petit grup, i cada 15 dies de forma individual en un horari acordat amb 
el tutor personal. 
 
Com es connecta l’alumnat a les trobades de 10 a 12 de dilluns a divendres? 
El professorat enviarà sempre el dia abans un ENLLAÇ al correu personal de l’instiitut 
que l’alumnat té. 
 
És molt important que comuniqueu al tutor qualsevol circumstància que pugui alterar 
l’activitat docent del vostre fill o filla. Pot haver-hi problemes de salut, de wifi a casa, 
d’ordinadors...necessitarem saber-ho per mirar de posar-hi remei, si es pot. Des de 
l’Institut, sempre intentem ser propers a l’alumnat i ara també ha de ser així. Tenim 
una tasca educativa per endavant complicada, però de mica en mica la farem, a 
mesura que vagin passant els dies. Per tant, tots plegats haurem de tenir una mica de  
comprensió fins que agafem un ritme relativament normal d’activitat. Gràcies per 
endavant. 
 
Per últim, com a Centre volem fer-vos una abraçada ben forta a tots i totes, 
especialment a les famílies d’alumnat, professorat i PAS, que sabem que heu tingut 
pèrdues de persones estimades o que teniu problemes de salut. Molts i molts ànims. 
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