
Benvolguda família,

Aquesta circular és per informar del procediment que es segueix
amb aquell alumnat que no pot assistir al centre educatiu i tenir-ne
un seguiment per part del professorat.
Aquest fet implica uns compromisos per part dels professionals del
centre, però també un compromís de la família o alumne/a, que
haurà de responsabilitzar-se de fer les tasques des de casa i complir amb unes
normes i plaços d’entrega establerts pel centre.

● El/la tutor/a al llarg de les primeres 48h es posarà en contacte amb la família
o alumne/a i enviarà les tasques que s’han de realitzar. S’utilitzarà el
classroom o el correu corporatiu de l’infant.

● El període per retornar les tasques l’establirà el/la mestre/a segons consideri
oportú.

● Les tasques no entregades o entregades fora del plaç establert  es
consideraran no presentades i no es corregiran. L’avaluació serà NO
PRESENTAT.

● Si l’alumne/a entrega les tasques dins el plaç, la tutora informarà que ha rebut
les tasques i farà un retorn a la família o alumne/a en el període d’una
setmana.

● En el moment en què un/a alumne/a no compleix amb els plaços d’entrega,
no se li enviaran més tasques fins que es reverteixi la situació.

● Els/les especialistes de llengua estrangera actuaran de la mateixa manera
(tenint en compte l’horari de la seva àrea).

● En cas d’alumnat que presenti NESE, la PT assignada participarà,
conjuntament amb la tutora, d’aquest procés, i farà un seguiment (contacte
amb la família o alumne/a) dos cops a la setmana per detectar si necessita
ajuda o algun tipus d’adaptació.

● En cas que un/a alumne/a no pugui fer la tasca que se li ha enviat o que
necessiti més temps per trobar-se malament alguns dies puntuals, el pare,
mare o tutor legal haurà de comunicar el fet a la tutora de l’escola i aquesta
podrà decidir si redueix les tasques a presentar. Els plaços d’entrega només
es podran flexibilitzar en casos excepcionals i per acord de l’equip docent.

● A primària, el seguiment de les activitats es farà a través del classroom i serà
cada mestre/a qui estableixi la periodicitat d’entrega de les tasques.

Atentament,

CEIP Aina Moll i Marquès


