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:
●

Grup de whattsapp QUART A(feina 4tA)

La creació d’aquest grup és per aquells alumnes que no saben o no poden conectar-se al
cassroom. Aquítambé hi posaré la feina que s'ha de fer i retornar al acabar la setmana.
Recordaré el meu correu: aserra@sagraduadasapobla.com

●

Google Classroom :4t A sa Graduada sa Pobla

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 .
Tenen tota la setmana per anar fent les activitats.
Una vegada acabada la tasca se clicarà a "terminado" I "a enviar mis respuestas a mi profesor"
on completareu amb el nom del vostre fill/filla i el meu correo o el codi de la classe de
classroom(kyupnxs) .
●

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 compleixin
Per tal d’ajudar-los a aconseguir-ho,us enviaré un model d'horari. Cal que els ajudeu a
mantenir aquest horari. Els ajudarà a mantenir-se actius, a ser més autònoms.
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
Aina

