Hola famílies,
Com estau? La veritat és que podríem estar tots molt millor però és necessari posar-hi ganes i
seguir endavant.
Aquesta és una nota per informar-vos com afrontarem aquest nou trimestre que acaba de
començar.
Donat que seguim amb l’estat de confinament les activitats d’ensenyança- aprenentatge
seguiran fent-se des de casa i telemàticament. Els tres canals de comunicació seran els
següents:
●

Gup de whattsapp QUART B

La creació d’aquest grup suposa un moment de trobada conjunta que com ja vàrem acordar
abans de les vacances és a les 10:00h. És important que els vostres fills i filles es connectin a
aquesta hora perquè ens permet començar tots junts l’activitat escolar.
Cada dia a aquesta hora començ dient BON DIA ! i així successivament tots ens saludam. A
continuació els explic quines seran les activitats que hauran de fer durant aquell dia. A més si
tenen algun dubte, totduna que puc els contest i d’aquesta manera establim un feed-back
importantíssim per a l’aprenentatge.
●

Google Classroom ,QUART B-4t B

En aquesta classe virtual és allà on els vostres fills/es podran trobar el treball de classe.
COM HO HAN DE FER?
Entrar al classroom, anar a treball de classe i allà trobaran les activitats agrupades per dia.
Tenen tot el dia per anar fent les activitats. L’hora límit per entregr-les és a les 20:00h.
Donat que l’entrega de la tasca de la feina des del classroom pot esser complicada per a ells i
elles, la tasca es farà a un quadern i una vegada acabada s’enviarà una fotografia pel grup de
whatsapp.
●

Correu electrònic dels vostres fills i filles

Tots tenen un correu de google. En aquest correu enviaré les comunicacions que no siguin
activitats d’aprenentatge i que ells també poden utilitzar per comunicar-se amb mi.
Vereu que juntament amb aquest missatge hi ha un document adjunt (enviat per correu). En
aquest document trobareu totes les propostes que ens ha oferit INNOVAMAT per aquest
trimestre.
Per tal que les vostres fills/filles puguin fer algunes de les activitats proposades necessitareu
anar al enllaços que trobareu al document. Em referesc als següents aspectes:
✔ La plataforma BMATH : a l’aula setmanalment treballàvem les mates des
d’aquesta plataforma amb els ordinadors de l’aula. Perquè ho puguin seguir

fent haureu de baixar l’aplicació a algun dispositiu (mòbil, tablet, ipad, o
ordinador) des de l’enllaç
✔ Concurs de matemàtiques: hi ha la possibilitat de participar en aquest concurs,
però cal inscriure’s. També ho podreu fer anant a l’enllaç
✔ Experiments en directe. Un dia a la setmana, els dijous a les 18h. els
d’innovamat ens proposen fer un experiment, al qual podreu accedir-hi cada
setmana des de l’enllaç
Recordau que és important que ellls i elles mantinguin unes rutines i que la vostra
col.laboració és clau perquè les complesquin
Per tal d’ajudar-los a aconseguir-ho, la primera de les tasques que els vaig enviar per fer va
esser l’elaboració d’ un horari personal. Cal que els ajudeu a mantenir aquest horari. Els
ajudarà a mantenir-se actius, a ser més autònoms i a tenir iniciativa.
Esper que aviat poguem veure’ns a l’escola. Cuidau-vos i com ja sabeu sóc aquí per ajudarvos.Així que si em necessiteu ja sabeu on trobar-me
Una abraçada molt forta
Joana Maria

