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Benvolgudes famílies, 

 

A partir del dimarts 14 d’abril comencem ja el tercer trimestre en situació de confinament. Seguint 

les instruccions del Departament d’Educació, continuarem fent la nostra tasca docent de forma 

telemàtica. En aquest sentit, setmanalment es planificaran tasques d’algunes matèries, establint així 

un calendari per tal de no produir un excés de feina a la vegada i poder repartir-la mentre duri el 

confinament. A continuació teniu el calendari de matèries que es treballaran cada setmana i cada 

professor/a enviarà la feina de la seva matèria. Les tasques s’hauran de retornar seguint el terminis 

establerts per cada professor. Per realitzar tota aquesta comunicació es farà servir el correu electrònic 

del centre del qual disposen els alumnes. Tanmateix, el centre publicarà tota aquesta documentació 

a la seva pàgina web per tal que  les famílies la puguin consultar.  

 

Aquests dies, des de l’Institut i amb l’ajuda dels tutors, hem estat intentant contactar amb les famílies 

per poder determinar l’equipament digital del qual disposen a casa els nostres alumnes, així com de 

la connectivitat a internet. Restem a l’espera de les instruccions del Departament d’Educació sobre 

com actuar en aquelles situacions a on les famílies no disposen de l’equipament necessari.  

 

Us volem recordar que la figura del tutor/a del vostre grup esdevé clau aquesta situació tan 

extraordinària per tal de mantenir la comunicació entre el centre i la família. Ells/elles continuen 

realitzant el seguiment dels alumnes del grup i podeu contactar amb ells/elles  fent ús del correu 

electrònic. També podeu contactar amb el centre fent servir el nostre correu electrònic 

a8001421@xtec.cat.  

 

Finalment, desitgem que us trobeu en les millors condicions de salut en aquests dies tant difícils. 

Agraïm la vostra confiança i col·laboració i esperem retrobar-nos a l´institut el més aviat possible!  

 

La direcció. 

 

Setmana  1r ESO  

 

Ciències Socials: 
geografia i 

Llengua estrangera: 
Anglès Cultura i valors/Religió 

14 al 17 d’abril història    

     

 Matemàtiques Tecnologia Música 

20 al 24 d’abril     
     

 Llengua Catalana Llengua Castellana 
Educació Visual i 

plàstica 

Del 27 al 30 d’abril     
     

 
Ciències Naturals: Biologia 
i geologia  Educació Física 

Del 4al 8 de maig     
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Setmana  2n  ESO   

 Matemàtiques Tecnologia  Música 

14 al 17 d’abril      
      

 
Ciències Socials: 

geografia i 
Llengua estrangera: 

Anglès  Cultura i valors/Religió 
20 al 24 d’abril història     

      

 Ciències Naturals: Física i química   
Educació 

Física 

Del 27 al 30 d’abril      
      

 
Llengua 
Catalana   

Llengua 
Castellana 

Del 4al 8 de maig      
      

 

 

Setmana  3r ESO   

 

Llengua 
Catalana    

Llengua 
Castellana 

Del 14 al 17 d’abril       
       

 Ciències Naturals: Física i química    
Educació 

Física 

      Del 20 al 24 d’abril       
       

 
Ciències Socials: 

geografia i Llengua  Llengua  Cultura i valors/Religió 
Del 27 al 30 d’abril història estrangera:  estrangera:   

  Anglès  Alemany   

       

 Matemàtiques        Tecnologia  Visual i plàstica 

Del 4al 8 de maig       
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Setmana       4t ESO      

Del 14 al 17 d’abril Matemàtiques  Ciències socials:   Anglès    Ètica/Religió 
    geografia i història          

                 

Del 20 al 24 d’abril Física i  Biologia i  Llatí  Economia  Tecnologia  Ciències 
 Química  Geologia            aplicades a 

                l’activitat 

                professional 
                 

Del 27 al 30 d’abril Llengua Catalana   Llengua Castellana   Educació Física 
                 

Del 4al 8 de maig Música Visual i Plàstica  Filosofia   Alemany Tecnologies de  la 
                informació i la 

                comunicació 
                 

 


