
 

 

 
 
 
Benvolgudes famílies de l’Escola Nausica, 
 
Mantinguem l’esperit d’aventura! 
Hem d’ endinsar-nos en un món nou, i que ens pot servir de molt a la vida. 
 
“Aquests dies la xarxa va plena de comentaris sobre si les tasques que fan el alumnes a casa 
s’han de qualificar o no, i, en canvi, n’hi ha molt menys o cap sobre com haurien de ser aquestes 
tasques i l’avaluació formativa si es vol que tots/es aprenguin. És una situació nova, que ens 
planteja la necessitat de ser molt creatius i trencar amb moltes rutines”.  

Neus Sanmartí 
Pedagoga 

Especialista en Avaluació 
 
Som conscients que el retorn de les feines o tasques amb totes les famílies és molt difícil, 
per tant, entre tots, hem d’anar trobant solucions o camins diferents als problemes que 
tinguem. 
 
Els/les mestres volem acompanyar-vos al màxim, i als vostres fills i filles els ajudarem a 
que agafin cada cop més autonomia, a que siguin conscients del que aprenen durant 
aquest temps. Totes les famílies podeu donar un feedback útil en aquest moment.  
 
Trobarem diferents variables per a comunicar-nos i plantejar situacions on els infants 
responguin, que no se sentin angoixats sinó ajudats, on l’organització els doni 
tranquil·litat i puguin descobrir que no estan sols/es. 
 
El canvi de paradigma és per a tothom. Aquest suport o acompanyament familiar és vital. 
I trobar activitats que enganxin va lligat estretament a l’avaluació formativa que tant ens 
exigeixen, per tant hi haurà un informe a final de curs. 
 
Els/les alumnes tindran tasques a fer i haurem d’aconseguir que vegin les millores, i 
comptem també amb ells i elles perquè siguin proactius. Partim dels coneixements previs 
que tenen i els objectius del que queda de curs seran diferents. No ens hem d’angoixar 
en excés. Els mestres de l'Escola Nausica estem convençuts que els infants s’adapten a 
les situacions noves. 
 
Estan aprenent dia a dia i adquirint uns coneixements que els hi serviran per a la vida. 
 
És important que es preguntin, Què estic aprenent? Com ho faré? Ho puc compartir?  
L’objectiu és APRENDRE, i és important poder diversificar propostes i recollir-les de 
diferents maneres, on cadascú es pugui expressar a la seva manera. Això són les 
competències. Tots tindran un coneixement mínim en tot, uns objectius comuns i nivells 
d’assoliment diferents. I això no ens fa por! 
 
Ens comunicarem via telèfon, videoconferències, el correu Clickedu... perquè necessiten i 
necessitem estar en contacte i no perdre la comunicació amb vosaltres. Els vostres fills i 
filles no han de perdre les ganes d’anar a l’escola i trobar els amics. Pensem que les 
trobades virtuals són importants. Podem veure’ns les cares, explicar com ens sentim, 
donar idees, fer propostes, aclarir dubtes. 



 

 

 
Tots i totes formem part de la comunitat educativa de l’Escola Nausica, molt 
cohesionada, i en aquests moments ens trobem tots a faltar. Volem compartir amb 
vosaltres les vivències dels vostres fills i filles i compartir aquest temps d’escola en la 
distància. Sabem que no és fàcil; els infants són tots/es diferents, alguns més tranquils i 
que s’acomoden fàcilment, altres que necessiten cremar o se’ls ha d’organitzar el 
temps... us ajudarem.  
 
Organitzem el seguiment dels alumnes per cursos de tres maneres diferents i 
complementàries: 
 
1. PLATAFORMA: 
 6è: ClickEdu i Schoology on pengen les seves tasques. 
 5è i 4t: ClickEdu: carpeta de l’alumne/a on podran penjar les seves tasques. 
 3r, 2n i 1r: videoconferències en petits grups. 
 P5, P4 i P3: videoconferències en petits grups. 
 
2. TRUCADES TELEFÒNIQUES quinzenals a les famílies i/o alumnes 
 
3. VIDEOTROBADES setmanals 

Aplicació ZOOM per a totes les videotrucades i videoconferències (https://zoom.us). Els 
mestres us enviaran el link de cada sessió via ClickEdu, només caldrà que us instal·leu 
l'aplicació. Us recomanem els navegadors Google Chrome o Firefox. 
 
Les activitats per Pasqua han de ser més lúdiques i socials, per tant les propostes per 
aquests dies aniran en aquesta direcció ja que tothom, i en especials els infants, 
necessita fer aquest petit canvi i descans. Fem "vacances" tots i totes: alumnes, mestres, 
mares i pares! 
 
Al final ens preguntarem si hem aconseguit enganxar als nostres alumnes i si ens hem 
emocionat junts amb aquesta nova forma de comunicar-nos i compartir. Segur que en 
treure’m un bon profit!. 
 
En un moment tan excepcional i complicat, també trobem camins per anar endavant.  
 
Molt d’ànims i que generi tot plegat bones emocions sense oblidar que Aprendre a 
aprendre és sempre un plaer! 
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