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Informació a les famílies – 2 d’abril de 2020 

 
La situació d’excepcionalitat creada per l’estat d’alarma que té per objectiu aturar la pandèmia de la 
COVID-19 s’allarga més enllà del que es preveia en un primer moment.  
 
Des de la incertesa i l’enorme complexitat del temps que estem tots i totes passant, l’Institut Joan 
Brudieu us vol fer arribar unes indicacions que us poden ser d’utilitat. 
 
 El professorat està realitzant tots els esforços necessaris per mantenir el contacte amb 

l’alumnat. Tenen instruccions clares donades des de la direcció del centre per mantenir línies 
de treball digital amb el nostre alumnat. Que els reiterem una vegada més: Moodle, Google 
Drive, Google Classroom, Comunicats Alèxia, Correu electrònic XXX@insjoanbrudieu.cat, 
grups de Whatsapp, etc 
 

 Tots els departaments estem en contacte i ens comuniquen què s’està fent. I s’està fent molt. 
Moltíssim. Tots els departaments i tots els professors. Amb les realitats que tots tenen a casa, 
que són diferents i variades. Alguns, fins i tot, amb connexions deficitàries. 

 
 Tots han comunicat amb els alumnes, amb les dades de què disposem, però no tots reben 

resposta dels alumnes. N’hi ha molts alumnes que, tot i tenir constància que reben missatges, 
no els contesten. 
 

 S’estan fent servir tots els canals disponibles, fins i tot els telefònics. Si rebeu trucades des de 
números ocults, heu de tenir present que pot ser professorat de l’Institut Joan Brudieu. 

 
 Estem centralitzant les tasques en Drives per a cada grup, independentment de la manera com 

s’està contactant amb l’alumnat. Això ens permetrà controlar millor l’activitat que es 
desenvolupa i graduar-ne el volum. 

 
 Us demanem que ens ajudeu a conscienciar l’alumnat de la importància d’anar fent les feines 

que el professorat de l’Institut està preparant per a aquests dies de confinament. Us demanem 
que no defalliu en la tasca de donar suport als vostres fills i filles i vetlleu per tal que es prenguin 
seriosament aquestes tasques i facin l’esforç de continuar treballant diàriament a casa mentre 
no es pugui tornar a la normalitat de les classes presencials. 

 
 La Coordinació Informàtica i el Serveis Tècnic va posar un correu al servei de tothom. Em consta 

que des d’aquest correu, durant aquests primers quinze dies de confinament, s’han anat atenent 
múltiples consultes sobre qüestions tècniques (consultes sobre recuperació de contrasenyes 
d’usuaris, i altres consultes sobre funcionament de les plataformes). El correu és 
sat@insjoanbrudieu.cat 

 
 Pel que fa a les sortides extraescolars que no s'hauran pogut realitzar, l'institut retornarà a les 

famílies els imports restants d'aquestes un cop deduïts els pagaments que ja s'han executat i 
que no s'han pogut recuperar. Aquests retorns es faran un cop es normalitzi la situació 
excepcional actual i es pugui tornar al centre. 

 
A partir de les instruccions emeses pel Departament d’Educació el passat 30 de març, sabem que 
es preveu que el tercer trimestre comença sense activitat presencial a les aules i ens insta a seguir 
buscant eines per continuar, en la mesura que sigui possible, les tasques d’ensenyament-
aprenentatge: 
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 “A l'espera dels criteris generals que el Departament d’Educació publicarà en forma de noves 
orientacions a partir del 13 d'abril, la docència s'haurà de fer de forma virtual i l'avaluació 
també serà qualificadora, de manera que, molt probablement, caldrà revisar els criteris 
d'avaluació formulats per cada centre a principi de curs i adaptar-los a les limitacions 
formatives i personals amb les quals s’hagi trobat cada alumne.” 
 

 “En aquest sentit, cada centre haurà de definir i planificar les qualificacions de la tercera 
avaluació. És a dir, determinar quines observacions, registres i anàlisis del procés seguit i 
de les produccions de cada estudiant es tindran en compte i com s'integraran en el sistema 
de qualificació.” 

 
I és el que farem. Res ha d’anar en detriment de l’aprenentatge de l’alumnat. Tot el professorat és 
conscient que caldrà fer tot el possible per tal que l’alumnat estigui atès de la millor manera que es 
pugui. Tot el professorat està fent l’esforç per adaptar i adequar la seva activitat professional a la 
situació de confinament provocada per la crisi de la COVID-19. 
 
Tothom hem de tenim clar, però, que davant d’una situació excepcional s’han de donar respostes 
també excepcionals. I mirarem d’estar a l’alçada. I tots haurem de tenir en compte els mitjans 
electrònics de què disposem, els problemes que patim, les realitats familiars que ens envolten. 
 
Us agraïm la col·laboració i us desitgem que estigueu bé de salut i amb molts ànims per continuar 
endavant. 
 
Salutacions cordials 
 
 
Xavier Falcó Gres 
Director 
Institut Joan Brudieu 


