
 

Estimades famílies, 

En primer lloc esperem i desitgem que estigueu totes bé i que porteu aquesta situació de la 

millor manera possible. 

Ens toca començar el tercer trimestre d’una manera que no és l’habitual ni la que ens 

agradaria, però des del Claustre de l’escola farem tot el que estigui al nostre abast per fer el 

que pensem sigui el millor pels infants i les famílies. 

Dir-vos que valorem molt l’esforç que feu tots i totes per que la comunicació amb l’escola no 

quedi trencada i per ajudar als infants a continuar amb part de la feina que fem nosaltres, des 

de casa. 

Com ja sabreu molts de vosaltres, les darreres Instruccions de la Conselleria, en referència a 

l’avaluació del curs varen sortir la setmana passada. 

Tot i que us les compartim amb un enllaç, us fem un breu resum del que diuen aquestes, i us 

expliquem el que farem durant aquest trimestre: 

RESUM DE LES INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES PER A L’AVALUACIÓ DELS INFANT: 
 

L’avaluació dels infants es farà a partir de les evidències dels aprenentatges dels infants que 

teníem abans de la suspensió de les activitats lectives presencials. 

Les tasques que han de fer els infants a casa durant l’estat d’alarma, en cap cas empitjoraran 

aquesta valoració final, si no que serviran sempre per a millorar-la. 

Les programacions del proper curs tindran en compte la part del currículum que no s’hagi 

treballat aquest curs. 

Hem de tenir en compte que a Educació Infantil i Primària tant l’aprenentatge com l’avaluació 

són globals, continus i formatius, pel que els objectius no són finalistes per a cada curs. Això 

significa que any rere any, curs rere curs podem i hem de tornar enrere per recordar i 

consolidar aprenentatges, al mateix temps que anem endavant. 

COM TREBALLAREM AQUEST TRIMESTRE? 
 

COMUNICACIÓ AMB ELS I LES 

MESTRES 

RECOMANACIONS QUE 

ENVIAREM 

RETORN QUE ESPEREM DELS 

INFANTS 

Tots els mestres de l’escola que 

tenen relació amb els vostres fills i 

filles intentaran estar presents, 

d’una manera o altra. 

-Els tutors i tutores seran els que 

establiran contacte diari amb 

vosaltres, mitjançant correus 

electrònics, google fotos, 

missatges de watsap (els mestres 

que han volgut donar el seu telèfon, 
és 100% 

- Setmanalment, com fins ara, 

rebreu recomanacions setmanals 

per fer a casa. 

- EDUCACIÓ INFANTIL: les 

propostes que rebreu estaran 

vinculades als ambients que els 

nens i nenes fan a l’escola, així 

com alguna proposta relacionada 

amb el moviment i una proposta 

- EDUCACIÓ INFANTIL: ens 

encantarà veure el que feu a casa, 

si podeu i voleu podeu penjar 

imatges o vídeos al àlbum del 

google fotos de la classe! 

- EDUCACIÓ PROMÀRIA: us 

demanarem que ens torneu 

algunes feinetes acabades. 

Nosaltres les mirarem i us les 

retornarem amb els comentaris i 



opcional). El que més ens interessa 

és que aquests missatges arribin 

als vostres nens i nenes. Alguns 

dies enviaran una foto, altres un 

vídeo i altres un missatge escrit. 

- Els mestres especialistes o que 

entraven a fer suport a les classes 

dels vostres fills i filles així com 

l’equip directiu, penjarem alguna 

foto o vídeo de tant en tant, una 

vegada a la setmana. No volem 

que s’oblidin de nosaltres. 

- Els DIMECRES hem establert un 

dia de tutoria amb les famílies que 

ho necessiteu. Cada tutor o tutora 

us explicarà com s’ha organitzat 

per a poder atendre-us. També 

podreu, si ho necessiteu, parlar 

amb els especialistes que envien 

tasques als vostres infants. 

- L’equip directiu està cada dia 

atent als missatges que ens 

envieu, així que si necessiteu 

qualsevol cosa podeu enviar un 

correu electrònic a 

ceipsolivera@educaib.eu 

cultural. 

- EDUCACIO PRIMARIA: aquestes 

estaran vinculades a les diferents 

àrees que treballem a l’escola 

(ciències, matemàtiques, llengües, 

arts). Intentarem que les puguin 

fer ells i elles sols, però potser 

alguna vegada us necessiten. De 

totes maneres, els mestres sempre 

estarem atents per ajudar-vos. 

Podeu contactar amb els tutors i 

tutores fent servir el canal de 

comunicació que hagueu establert 

amb aquest o aquesta. 

les correccions que pensem que 

són pertinents. També podeu anar 

penjant fotos o vídeos al google 

fotos de la vostra classe! És genial 

anar veient-vos, ens anima molt i 

és una manera fantàstica de 

compartir experiències i activitats. 

 
 

Com ja hem dit al principi, desitgem que estigueu totes i tots bé i no dubteu en contactar amb 

nosaltres per qualsevol cosa. 

Una abraçada gran, 

l’Equip de mestres de s’Olivera 
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