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RESUM DE LA PLANIFICACIÓ I FEEDBACK AMB LES FAMÍLIES (16 a 31 de març)
Ed Infantil
Contactaran amb les
famílies per correu
electrònic.

1r EP
Contactaran amb les
famílies
telefònicament.

2n EP
Contactaran amb les
famílies per correu
electrònic.

3r EP
Contacten amb les
famílies per correu
electrònic o
telefònicament.

4t EP
Es comuniquen amb
les famílies per:
Gestib, Correu
electrònic i SMS pel
Gestib.

5è EP

6è EP

5èA: Per a dubtes o
aclariments, es pot
contactar amb la
tutora a través del
gestib i/o mitjançant
qualsevol d’aquests
dos correus
electrònics;
margatutora5a@gmai
l.com o
mpjofreterrasa@educ
aib.eu

6èA: Contactarà amb
les famílies per correu
electrònic.
6èB: Totes les
instruccions i
informacions s’aniran
donant a través del
blog d'aula com
també del gestib.

5èB: Contacta amb
famílies a través de
Gestib.
S'enviaran les
recomanacions de
tots els nivells a
través de correu
electrònic.

Enviaran les tasques
planificades per dia
per correu electrònic.

Enviaran les tasques
planificades per dia
per correu electrònic.

S'han entregat els
Enviaran les tasques
materials per treballar setmanalment per
els 15 dies.
mail.

Divendres ja es van
mandar les tasques
en format fotocòpia.

6èA: Les tasques es
van recollir de l'escola
amb llibres i
quaderns. Divendres
Es continuarà manant ja s'ho endugueren.
setmanalment a partir 6èB: Repassarem i
de gestib i mail.
consolidarem
continguts a través
del blog d’aula:
https://6ebosch.blogs
pot.com/

Es donen
recomanacions en:
horaris i rutines.
Treball de l'autonomia
i es suggereixen
activitats diverses de
joc i repàs de
continguts.

Cada dia hi haurà una
tasca de lectura, una
de grafomotricitat,
una de llengua i una
de matemàtiques.

Per a cada dia hi
haurà un recull de
tasques de repàs de
les àrees
instrumentals. Es
recomana a les
famílies fer un poquet
cada dia segons les
recomanacions.

Per a qualsevol dubte
o aclariment es podrà
contactar amb les
mestres a través de
correu electrònic que
s'ha proporcionat a
cada un dels grups.

El retorn es farà via
El retorn es farà via
correu electrònic, Es correu electrònic o
retornarà amb les
whatsapp.
anotacions pertinents
també per mail a les
famílies i amb noves
tasques.

Es donen tasques de
repàs de totes les
àrees amb els
quaderns i llibres de
texte.

Per a qualsevol dubte
o aclariment es podrà
contactar amb les
mestres a través de
correu electrònic que
s'ha proporcionat a
cada un dels grups.

Cada dia s'haurà de
fer una selecció de
les activitats
encomanades. S'ha
de treballar en totes
les àrees i, intentar
que no sigui una
tasca massa llarga.

Es recomana fer un
poc de feina cada dia
d'entre les tasques
encomanades amb la
finalitat de no perdre
l’hàbit de treball.

6èA: dia a dia, estan
assignades les
tasques i àrees per
treballar.

El contacte que
s'estableix amb les
famílies és via mail.
Es farà retorn amb
foto o escanejat el
treball i s'enviarà per
mail. També la
correcció i noves
tasques.

El retorn es farà per
mail a partir de
fotografies de les
tasques realitzades i,
la tutora farà el
mateix per retornar
les correccions.
Es seguirà manant
tasca per aquest
canal.

6èA: Per a la
correcció s'ha
d'enviar escanejat o
amb una fotografia al
mateix mail dins la
mateixa setmana.

6èB:Diàriament
apareixeran les
entrades de les
diferents feines que
els/ les alumnes
hauran d’anar fent. El
mestre retornarà
correccions i
assignarà noves
tasques també pel
blog.

Es farà igualment el
retorn de la correcció.
6èB: En cas de no
tenir cap dispositiu
per a realitzar les
activitats l’alumne
podrà fer la feina a
folis, fotografiar i
presentar per
whatsapp.

** Els mestres especialistes manaren les tasques a partir del paquet de tasques de les diverses tutories. Ara
mantindran el feedback amb alumnat i famílies a partir dels correus electrònics.

