Benvolgudes famílies de tercer,
En vista de la situació excepcional que vivim, arrel del Coronavirus i que l’obligació de
quedar-nos a casa pareix que s’allargarà un poc més del que teníem previst en un principi.
Per fer-vos arribar les tasques per a què els vostres infants treballin i no perdin els
continguts assolits i a ser possible aprendre alguna coseta més, hem pensat que podríem
utilitzar el Classroom que vàrem crear per a la classe de tercer.
Havíem mandat tasca per quinze dies, però en vista de que hi ha gent que ja ha entrat al
Classroom, us agrairem que hi entreu tots i els vostres fills contestin l’enquesta que hi ha
sobre l’estat dels seus deures. (IMPORTANT- En funció dels resultats sabrem com ho duen
i si hem de començar abans amb les tasques previstes.)
Per accedir als continguts de la classe, els nins han d’entrar a Google i iniciar la seva
sessió amb l’adreça de l’escola i la contrasenya que tots tenen a l’agenda.
Una manera ràpida de trobar el Classroom és amb els 9 punts que surten adalt a la dreta ,
on hi trobam gmail, drive, fotos… hi ha una icona en forma de pissarra, clicau i ja vos sortirà
per iniciar la sessió, una vegada iniciada, ja vos sortirà la classe de tercer.
Tots ja tenen la classe assignada, no han d’introduir cap codi, simplement han d’anar a
tasques i seguir les instruccions que els enviarem cada dilluns matí al seu correu electrònic.
Aquí vos deix un enllaç, dels molts tutorials que hi ha, per entrar al Classroom com a
alumnes. TUTORIAL.
Les feines s’enviaran el dilluns matí a les 9h per correu electrònic i es podran entregar fins
el divendres a les 14h, després d’aquesta data s’haurà de justificar l’entrega fora de temps.
Hi haurà diferents tipus de tasques:
-Unes seran informatives: documentació a llegir o vídeos per mirar.
-Unes tendran adjuntat un arxiu per exemple una fotocòpia i els alumnes hauran de copiar
l’enunciat al quadern o a un document de word i respondre a les preguntes, i després
adjuntar el document de word o fer una foto del quadern i adjuntar-ho com a arxiu, per a que
nosaltres ho podem corregir. Cada tasca a la dreta té un botó per entregar-la, s’hi pot
adjuntar el document o la foto del quadern.
-Unes altres tendran unes instruccions i han de crear el document o fer-ho al quadern, fer
foto i adjuntar-ho.
Anirem intentant fer-ho de la manera més fàcil per a tots, ja que sabem que molts de
vosaltres, al manco al principi, els haureu d’ajudar una miqueta.
Per qualsevol dubte teniu el nostre correu per fer-nos arribar els dubtes, o si teniu algun
problema amb la tasca poder enviar-ho per allà.
Segur que entre tots, podrem aprendre amb l’ajuda de la tecnologia i omplir aquest temps
que hem de passar a casa amb continguts, esperem que motivadors, per als nins i nines i
que a la vegada els facilitin l’aprenentatge de les matèries del curs.
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