
Estimades famílies, 
des del divendres passat estem treballant per a normalitzar aquesta situació d’alerta per a              
l’alumnat i per a tots nosaltres, tota la comunitat educativa, ja que sabem que està sent molt                 
dur per a tots. 
 
El nostre centre compta amb tres etapes educatives, Infantil, Primària i Secundària, per això              
el text que aneu a llegir a continuació no es durà a terme en totes les etapes per igual. En                    
cadascuna d’elles es treballarà de forma diferent i a continuació vos ho detallarem. 
 
Després de barallar diferents possibilitats i estar pendents de les recomanacions de            
Conselleria d’Educació, qui està treballant per facilitar una ferramenta de treball per al             
nostres menuts, no podem quedar-nos de braços creuats i per això hem previst un pla de                
treball, momentani, per a l’alumnat de Primària i Secundària, per tal de continuar treballant              
durant aquestos dies d’estar a casa. El Centre va iniciar ja fa un temps un pla per a                  
implantar les noves tecnologies a l’entorn de google, per la qual cosa, cada família té una                
direcció de correu on pot rebre i enviar correus, treballar amb editor de textos, fulls de                
càlcul, editar videos i moltes coses més, sempre dins del nostre domini            
@ccillescolumbretes.com, i baix la tutela dels nostres administradors davant qualsevol mal           
ús que es poguera fer des d’elles.  
 
Entenem que aquesta és una situació d’emergència i per tant les solucions també han de               
ser acordes i amb la bona voluntat que estem mostrant tots. La direcció de correu electrònic                
a la que rebreu les tasques que enviaran els mestres són:           
cognom.nom@ccillescolumbretes.com i la contrasenya del vostre correu és la que cada           
alumne tinga triada per ell mateix. Recordeu que, de moment, aquest sistema és una              
ferramenta entre famílies i professorat i estem aprofitant per implantar-la. Les aplicacions de             
les quals es pot fer ús són: 
 
Gmail: podeu enviar correus electrònics i adjuntar documents, imatges, videos, enllaços a            
pàgines web… 
Drive: podeu editar videos, documents, fulls de càlcul, formularis, presentacions, i           
guardar-los i organitzar-los. 
Classroom: podeu participar a les classes que preparen els mestres. 
Hangouts: podeu fer cridades i videocridades. 
 
SOLS PRIMÀRIA I ESO. 
 
PERÒ NO VOS ESTRESEU QUE ANEM A FER-HO DE LA MANERA MÉS FÀCIL PER A               
VOSALTRES.  
PER AIXÒ VOS RECORDEM QUE AQUESTA SETMANA ÉS NO LECTIVA I DE MOMENT             
SOLS ANEM A DONAR-VOS UNS QUANTS CONSELLS. 
 
A partir de dilluns dia 23 de març se vos farà arribar una notificació per web família (a tots                   
els alumnes: INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO) en la que se vos dirà que ja podeu entrar a la                  
web del centre on estaran les tasques a realitzar pel alumnes d’acord amb l’horari que s’ha                
confeccionat per a cada grup classe. 

mailto:cognom.nom@ccillescolumbretes.com


Les famílies que encara no tenen l’accés a web família, aquest accés es demana a principi                
de curs, se’ls habilitarà a partir de dilluns. Rebran un correu de direcció on se’ls demanaran                
una sèrie de dades per poder generar-los la contrasenya.  
Cada professor diàriament, si aixì ho considera, anirà ficant xicotetes tasques a l’alumnat,             
específiques de la seua assignatura que, de moment, seran única i exclusivament de repàs              
dels objectius ja assolits en aquestes dos avaluacions passades i que hem considerat, el              
claustre de professors, siguen aquelles assignatures de les àrees lingüístiques,          
matemàtiques i ciències. El nostre objectiu és tindre a l’alumnat en una xicoteta part del dia,                
ocupat en tasques docents, sense necessitat d’angoixar-los. Aquestes activitats seran          
corregides pels diferents professors diàriament i perquè puga arribar a cadascú del            
professorat, l’alumne farà una fotografia amb el mòbil a les diferents tasques i l’enviarà per               
mig del seu correu electrònic cognom.nom@ccillescolumbretes.com al correu electrònic del          
mestre que imparteix l’assignatura nom.cognom@ccillescolumbretes.com. D’aquesta      
manera la feina es revisarà cada dia. Si per altra part, l’alumne no puguera enviar els                
correus als diferents mestres, guardaria totes les tasques realitzades, com a quadern o diari              
de treball i li l’entregaria al tutor només incorporar-se altra vegada a l’escola. 
Si algun alumne o familiar, tinguera algun dubte al respecte, podria comunicar-se amb el              
professor en qüestió mitjançant web família i en horari de dilluns a divendres de 11:00 h a                 
12:30 h. 
Els alumnes d’ESO, en la major part d’assignatures, utilitzaran el Classroom, ferramenta de             
treball que ja han utilitzat aquestes dos avaluacions passades i que saben fer de sobra,               
d’aquesta manera estaran en contacte directe amb el professorat. Els mestres de Primària             
que consideren utilitzar el classroom en alguna ocasió, també ho poden fer i ho notificaran               
per web família a l’alumnat. 
A primer i segon de Primària, no se´ls corregiran diàriament les tasques, els alumnes              
faran un diari de tot allò treballat i l’entregaran en tornar a l’escola. 
 
IMPORTANT!! Aquelles famílies que no tinguen accés a internet, es ficaran en contacte             
amb nosaltres mitjançant el número de telèfon mòbil del centre (del que vos arriben les               
difusions) i s’atendrà eixe cas en concret. RECORDEM, que el telèfon del centre és              
únicament de comunicació unidireccional, és a dir, sols s’utilitza per difundir informació            
d’interés per a les famílies i no contempla cap resposta via whatsapp per part de les                
famílies, com tampoc s’atendrà cap cridada telefònica que no siga per a la finalitat que ens                
ocupa, el treball diari del nostre alumnat sense accés a internet. Sols en este cas               
excepcional i sols a les persones que realment ho necessiten, se’ls contestarà el telèfon i               
se’ls donarà solució. No serà atesa cap cridada telefònica que no siga per a aquesta               
finalitat. 
 
Dit tot açò, volem també aconsellar-vos, a l’hora de fer més fàcil la convivència dins de les                 
vostres cases, que distribuïu el temps fent un horari, no deixant que el temps lliure se’ns tire                 
damunt a última hora del dia per a fer les tasques, i siga motiu de conflictes; a més, els                   
vostres fills i filles ho agrairan, sobre tot els més menuts. Un exemple (cada família coneix la                 
seua situació) podria ser:  
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9:00h - Despertar-se + ajudar-vos a preparar desdejuni + assear-se + canviar-se de roba              
+arreglar l’habitació. 
10:00h - Iniciar les diferents tasques. 
11:00h - Descans (jocs de taula, jocs educatius pantalla, act. física, lectura…) 
11:30h - Continuar amb les tasques. 
13:00h - Col.laborar a preparar el dinar i taula.  
13:30h - Dinar i recollir taula. 
14:30h- Descans (jocs de taula, jocs educatius pantalla, pelis, lectura…) 
15:30h - Continuar amb les tasques si es considera oportú. 
17:00h - Activitats amb la família: jocs de taula, activitat física, manualitats, jocs de pantalla               
educatius, pelis…) 
18:30h - Lliure. 
19:30h - Col.laborar a preparar el dinar i taula. 
20:00h - Eixir al balcò a aplaudir per recolzar-nos per a després sopar. 
21:00h - Descans (lectura/pelis) i … 
 
Molt d’ànim i una forta abraçada. 
 


