Benvolgudes famílies,

Donat que la situació de la pandèmia evoluciona, també ho fa el format d’escola virtual
que teníem fins ara.

A continuació compartim com funcionarà l’escola quan hi hagi un confinament de
grup, en aquest cas, serà escola híbrida perquè molts infants venen presencialment a
l’escola.

També compartim com es vetllarà per l’infant que es confina de manera individual, és
a dir, sense afectació al grup.

Aquests acords es publicaran, també, al web de l’escola www.patufet.cat
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Es confina l’infant individual

Confinament de grup
Propostes d’activitats als blocs: s’activen.
Es manté l’organització com fins ara.

INFANTIL

Propostes en paper: Si el grup es confina i
l’organització ho permet per temps, es
repartirà un recull de propostes en paper
que complementen les digitals dels blocs.
És com es fèiem fins ara.
Contacte Meet

Propostes en paper: La família pot
demanar a les tutores, per correu
electrònic, tasques per aquests dies a
casa (sempre que l’infant es trobi bé).

-

Es garanteix veure a tot l’alumnat tots
els dies, en formats diferents. Es farà
dins de l’horari escolar.

-

Es promourà la interacció dels infants
confinats amb els presents, és el que
definim com a escola híbrida.

-

Es garantirà contacte dels infants a
casa amb la tutora.

PRIMÀRIA

Les tutores les prepararan i deixaran a Classroom:
s’activa.
Es
consergeria, tot coordinant amb la l’organització com fins ara.
família el dia de la recollida.

manté

Propostes en paper: Si el grup es confina i
l’organització ho permet per temps, es
repartirà un recull de propostes en paper
que complementen les tasques digitals del
Classroom. És com es fèiem a fins ara.
Contacte Meet
-

Es garanteix veure a tot l’alumnat tots
els dies, en formats diferents. Es farà
dins de l’horari escolar.

-

Es promourà la interacció dels infants
confinats amb els presents, és el que
definim com a escola híbrida.

-

Es garantirà contacte dels infants a
casa amb la tutora.

