
Benvolguda família, 

Com ja sabeu, és probable que el confinament s'allargui més enllà de les 
dates inicialment previstes. Des de l'institut us volem transmetre un missatge 
de paciència i tranquil·litat al respecte. Treballem per minimitzar els efectes 
d'aquesta situació i mantenim activada la coordinació dels equips docents i 
departaments didàctics per tal de poder donar una resposta coherent i 
satisfactòria tant per a l'alumnat com per a les famílies. 

Durant els dies que duri el confinament el professorat donarà continuïtat a 
l'activitat docent mitjançant els entorns d'aprenentatge que ja estaven 
operatius (moodle i classroom) i els canals de comunicació i compartició 
habituals (correu electrònic i drive). Us expliquem quina és la tipologia de 
tasques que estan rebent els alumnes i els criteris d'avaluació que s'apliquen: 

TIPOLOGIA DE TASQUES 

a) Tasques de reforç i de consolidació d'unitats didàctiques impartides abans 
del confinament. 

b) Materials didàctics teòrics d'unitats no impartides, amb activitats 
d'aprenentatge, que poden ser autoavaluables (per exemple, qüestionaris 
Google Forms), avaluades i retornades pel professorat de la matèria durant el 
període de confinament o bé en tornar a les classes. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

a) El professorat avalua les tasques que van lliurant els alumnes, tenint 
presents les necessitats específiques de l'alumnat NESE. 

b) El sistema d'avaluació pot ser qualitatiu o quantitatiu, en funció del tipus 
d'activitat. 

c) Les activitats proposades són adients al seu propòsit formatiu i el centre 
les considera útils i aconsellables. No obstant això, tenint en compte que les 
circumstàncies i els recursos materials i tecnològics dels alumnes són 
desiguals, les activitats no tenen la consideració d'exigibles. Per tant, si bé 
proporcionen informació rellevant sobre l'assoliment de continguts i 
competències, no es tindran en compte en l'avaluació trimestral de l'alumne i 
el seu lliurament no es considerarà un requisit indispensable per a la 
superació de la matèria. 

b) El professorat està disponible per resoldre els dubtes que puguin sorgir a 
través dels entorns i canals esmentats.     

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.  

Cordialment, 

Equip Directiu 
Institut Castellet 


