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Informacions CoVID-19 - comunicat 6 – famílies
Pla d'acció d'educació per garantir l'aprenentatge en línia de l'alumnat

Benvolgudes famílies,
Des de la direcció i coordinació de l’institut, amb la col·laboració de tot el claustre, estem
intentant en tot moment, i en unes circumstàncies que són noves i inesperades per tots, donar
una resposta i acompanyament adequats per poder continuar l’activitat docent a distància.
Segur que a través dels mitjans de comunicació esteu assabentats de que el departament
d’Educació ha previst un “Nou pla d'acció d'educació per garantir l'aprenentatge en línia de
l'alumnat”. La majoria dels aspectes que hi apareixen des de molts instituts ja els estem
aplicant des de l’inici del confinament. El pla s’estructura en 3 eixos :
1. Impuls d’aprenentatge en línia en entorns virtuals :
En aquest eix seguirem la línia de treball iniciada la setmana passada consistent en enviar
setmanalment un llistat de tasques de les diferents matèries/assignatures a l’alumnat i les
famílies de tots els nivells i grups. Aquests llistats de tasques estan coordinades des dels
equips docents, i com us hem anat indicant, totes són activitats que els alumnes poden
realitzar des de casa, directament, o a través de les plataformes de treball que utilitzem
habitualment (moodle i drive/gsuit).
Al mateix temps intentarem fer un pas més potenciant, sobretot pel que fa a estudis pots
obligatoris, l’ús d’altres eines complementaries per augmentar el suport i comunicació
directa amb el professorat, estenent l’ús d’aplicacions per fer video-conferències
(recomanen Hanghouts i Zoom) i video-tutorials per generar petits manuals telemàtics,
en els casos que sigui possible i necessari.
Per a ESO, i en la resta de nivells també, el feedback i canal de comunicació que podem
assegurar en tot moment és el correu electrònic. Per això en el llistat de tasques
setmanals que us farem arribar aquesta tarda/vespre hi trobareu el mail dels professors.
2. Reforç de la comunicació entre centre i comunitat educativa :
Els canals que utilitzem habitualment des de l’institut; missatgeria a i-educa vinculada als
e-mails que ens heu facilitat a l’inici de curs, i la pàgina web (ieslagarrotxa.cat) han de
continuar essent l’eina de comunicació per mantenir-vos informats. Des del primer dia
intentem, a través d’un o ambdós canals, fer-vos arribar la informació necessària, però
alhora evitant ésser excessius en l’enviament de missatges.
3. Pla intensiu de formació pel professorat :
La formació continua del professorat és vital per oferir una proposta educativa de qualitat
i acord als canvis actuals, per això és un aspecte intrínsec a la nostre feina i que la majoria
de professorat, ara i sempre va realitzant. En aquest moment utilitzarem les eines que
aporta el Departament d’Educació i d’altres per actualitzar-nos especialment en l’ús
d’eines tècniques i pedagògiques de teletreball i l’educació a distància.
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Totes aquestes accions van encaminades a facilitar activitats que permetin, en la mesura
possible, mantenir el ritme de treball i facilitar recursos i eines per poder treballar des de casa,
i que es poden complementar, si ho creieu adient, amb els canals que s’han obert a nivell
governamental per alumnes de 3 a 16 anys :
- "Avui aprenem", "Explica'ns les coses", "InfoK", ... al canal Super3.
- Aprendemos en casa a RTVE.
És evident que cada família ha de regular els espais i durada per combinar les tasques escolars
amb la resta d’activitats diàries que podem fer tot i el confinament : activitat física, activitats
familiars, comunicació on-line amb familiars i amics...

Molts ànim s i perseverança a tots!
Equip Directiu
Ins. La Garrotxa

