El confinament d’una aula d’Educació Infantil
Preguntes freqüents
On trobo els continguts de les àrees?
Durant les sessions telemàtiques i en el blog de cada classe proposarem les
activitats des de les diverses àrees per fer amb el material de la bossa viatgera.

Com són les classes?
Tots els alumnes de l’escola tenen una identitat digital @escolatabor.cat.
Aquesta identitat digital els dona accés a l’entorn Microsoft Office, que inclou entre les
seves eines el programa Microsoft Teams.
Les classes telemàtiques i les videoconferències s’estableixen a través d’aquesta xarxa.
Què farem a la classe dels Esquirols?
Donada l’edat dels alumnes, la tutora no fa xats sinó que truca cada alumne dos
cops a la setmana i proposa activitats a través del blog de la classe.
A més a més, un cop a la setmana convida els alumnes a connectar-se en dos
grups separats per fer una activitat grupal.
Què farem a la classe dels Elefants?
Es creen tres grups.
Per a la creació dels xats els tutors enviaran un correu a les famílies per tal que
indiquin a quina hora de les possibles els va bé connectar-se i que ordenin les
franges per ordre de preferència, per poder equilibrar els grups en cas que un
xat quedés molt demanat. Un cop hagin respost les famílies el tutor els enviarà
un segon correu amb l’hora del xat assignat i l’enllaç.
S’estableixen tres xats setmanals, dilluns, dimecres i divendres a les 10 del
matí, a les 12 del matí o a les 4 de la tarda.
La tutora fa dues videotrucades a cada alumne cada setmana.
Què farem a la classe dels Xais?
Es creen dos grups diaris per als xats del matí o la tarda.
Per a la creació dels xats els tutors enviaran un correu a les famílies per tal que
indiquin a quina hora de les possibles els va bé connectar-se i que ordenin les
franges per ordre de preferència, per poder equilibrar els grups en cas que un
xat quedés molt demanat. Un cop hagin respost les famílies el tutor els
enviarà un segon correu amb l’hora del xat assignat i l’enllaç.
S’estableixen dos xats diaris a les 12 del matí o a les 4 de la tarda, un per a
cada grup. La tutora fa una videotrucada a cada alumne cada setmana.
I quin material tindrem?
Cada alumne tindrà la seva bossa amb materials per fer les feines a casa, dins de la
bossa viatgera, que s’enduran quan s’anunciï el tancament o bé la família la podrà
recollir a l’escola si ha estat un tancament sobtat.

