Pla de confinament PRIMÀRIA
Estarem uns dies a casa però seguirem en
contacte i aprenent tots junts!

HORARI i TASQUES
Els alumnes intentaran seguir, en la mesura del possible,
l’horari habitual de l’aula. Tindran tasques programades de
les diferents matèries en format virtual però també en
format paper. El guia en totes aquestes tasques serà,
majoritàriament, el tutor d’aula.
El format virtual ens permetrà treballar de manera instantània, en contacte
amb el mestre. EL format paper permetrà treballar als alumnes de manera
més autònoma i sense necessitat de connexió constant. Totes les tasques
tenen la mateixa importància de cara al desenvolupament del currículum.

VIDEOCONFERÈNCIES
Cada dia farem tres connexions de videoconferència a
través de la plataforma MEET amb amb tot el grup estable.
Les connexions seran:
★ A les 9h
★ A les 11h o 11:30h
★ A les 15h
Rebreu un missatge a l’adreça de correu electrònic de
l’alumne amb l’enllaç.
Amb les videotrucades volem mantenir els vincles amb els alumnes i poder
continuar amb les rutines i hàbits d’escola.
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SEGUIMENT INDIVIDUAL
Tots els alumnes continuaran rebent un seguiment individual
en cas que sigui necessari. El tutor estarà disponible, dins
l’horari escolar, per atendre qualsevol demanda dels
alumnes o de les famílies.
Amb aquest seguiment volem assegurar que no hi hagi cap alumnes que no
rebi l’atenció necessària tot i no ser presencialment a l’escola. Cal tenir en
compte, però, que cal intentar de seguir el funcionament preparat per a tot
el grup, en la mesura del possible.

EL CLASSROOM
Els alumnes rebran les diferents tasques a través del
CLASSROOM. És una plataforma digital de la qual tenen
coneixement ja que es va utilitzar durant el confinament
del curs passat. Des d’aquesta plataforma podran tenir
accés a tot el material necessari per continuar amb el
treball d’aula.
Els alumnes aprendran a fer ús de les diferents eines virtuals que ens permeten
estar connectats entre nosaltres.
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