
 

Institut Illa dels Banyols 
Carrer Lo Gaiter del Llobregat, 121-123 
08820 El Prat de Llobregat 
Tel 93370.62.11 
email; a8031836@xtec.cat 
www.insilla.net 

 
 
 

  1/04/2020 

Benvolgut/des alumn@s i famílies,  

 

Som conscients que en aquest moments, segurament, teniu moltes preguntes i 

malauradament nosaltres no tenim totes les respostes. 

 

Tot així, anem a intentar informar-vos de les últimes orientacions del Departament 

d’Educació i la Direcció General d’Fp vers el tercer trimestre: 

 

- El període de vacances de Setmana Santa no es considera lectiu, per això les propostes 

d’activitats, per aquests dies, són totalment voluntàries. 

 

- El tercer trimestre comença el dia 14 d’abril, i la docència serà virtual. El centre disposa de 

les plataformes moodle, classrooms, i I-Educa com a eines de comunicació i plataformes 

d’entorn d’aprenentatge virtual, intentarem  que s’ajusti a les demandes que faran els 

professors i que sigui de gestió intuïtiva pels alumnes i famílies. També s’ha establert 

contacte amb email i trucades telefòniques o whatssap amb algun de vosaltres. Per tant i en 

principi es farien servir plataformes conegudes. 

 

Per aquelles famílies amb manca de recursos tècnics, detectades pels tutors via enquestes 

s’estan buscant solucions. 

 

- Us farem arribar, la setmana del 14 al 17 d’abril, la programació de les UF’s que resten per 

avaluar mitjançant la planificació de les competències professionals personals i socials, els 

continguts clau  i els criteris d’avaluació. És una programació en base a la situació de 

confinament que estem vivim i ajustada al seguiment tutorial telemàtic.  

 

També us informarem de la planificació de les tasques, que es faran a partir de l’entorn 

d’aprenentatge virtual o altres eines on-line. La proposta serà molt pautada i buscant 

l’autonomia de l’alumnat amb activitats  globalitzades i sistemàtiques. Això sí, serà 

imprescindible la complicitat i compromís vostre per tirar endavant en aquest moment tant 

contradictori. 
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- No hi ha noves dates pel procés de preinscripció i matrícula. 

 

- Al finalitzar el curs es farà el retorn proporcional de la quota de l’AMPA destinada a 

material fungible versus als dies de confinament. 

 
  

Som conscients, que les notícies que arriben pels mitjans de comunicació creen unes 

expectatives que no són del tot ajustades a la realitat. A nosaltres les instruccions ens 

arriben alhora que els polítics fan comunicats, això suposa que fins que ens posem en 

marxa passa un temps que crea en les famílies la sensació de inoperativitat  per part de 

l’institut que no és real. 

 

A mida que arribin les noves directrius del Departament i estiguem en les condicions 

tècniques, pedagògiques i personals adequades, us anirem informant de totes les novetats i 

implementant nous plantejaments. 

 

Tot l’equip humà del  INS Illa dels Banyols us desitgem que estigueu molt bé i que el vostre 

entorn també ho estigui. 

 

Una forta abraçada a vosaltres i les vostres famílies. Vosaltres sou el nostre motor i la  

il·lusió per seguir endavant!!! 

 

 

 

 

 

Equip directiu INS Illa dels Banyols. 

 


