
CEIP JAUME I EL CONQUERIDOR
Comunitat d’Aprenentatge

Guia per poder seguir des de 
casa la planificació de tasques 
del professorat de l’escola i la 
comunicació.

Especial davant la 
suspensió temporal 
de les classes 
presencials per la 
pandèmia COVID-19



Canals de comunicació
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Telegram general d’Escola 

Telegram del Curs

Espai WEB
Jo Aprenc a Casa

Web Família

Correu electrònic 
mestres i escola
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Telegram general 
d’Escola 

És el Canal de notícies generals 
d’Escola.
D’interés per a totes les famílies.

Si encara no estàs pots unir-te 
ací:
        https://t.me/escolajaumecatarroja

Place your screenshot here

https://t.me/escolajaumecatarroja
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Telegram del Curs

Els tutors/es de cada nivell tenen un Canal 
d’informació particular per a les famílies del seu curs.

És important estar als canals de les classes dels teus 
fills/es perquè el seu tutor/a comunicarà per ací 
qüestions d'organització del grup.

Si encara no hi estàs demana invitació al teu tutor/a o 
enviant un correu amb les teues dades i número de 
mòbil a info@escolajaume.com .

Place your screenshot here

mailto:info@escolajaume.com
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Espai WEB Jo Aprenc a Casa

Hem creat aquest espai Web on el professorat anirà deixant la planificació 
de tasques per a cada curs.

Podeu accedir a través de qualsevol dispositiu connectat a internet: mòbil, 
ordinador o tablet.

Trobareu l’accés a la web de l’escola i en aquesta adreça: 
https://joaprencacasa.blogspot.com/       

Us recomanem guardar en “favoritos” per accedir ràpidament!

https://joaprencacasa.blogspot.com/
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El Meu Curs

Accediu als vostres 
cursos.

Organització

Orientacions i consells 
per treballar i aprendre 
a casa.
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Planificació Setmanal

Tindreu cada setmana 
les propostes de cada 
àrea.
Podeu passar pàgines i 
ampliar pantalla.

Comentaris

Podeu deixar consultes 
i comentaris posant el 
teu nom per 
identificar-te.

Te pots fer seguidor/a del Blog.



Vista al mòbil

La presentació 
als telèfons 
mòbils varia un 
poc però disposa 
de les mateixes 
opcions.
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Correu electrònic

Cada mestra/e establirà comunicació més directa amb cada família 
a través del seu correu electrònic   
                                   nom+cognom@escolajaume.com

També vosaltres podeu demanar tutoria per aquest canal.

Per consultes a Direcció i Secretaria us podem atendre al correu 
info@escolajaume.com



10

És la plataforma virtual creada per la 
Conselleria d’Educació a través de la 
qual, les famílies, poden consultar les 
qualificacions, faltes, horaris i altres 
aspectes burocràtics.

També possibilita establir comunicació 
amb el Centre, però és més àgil utilitzar 
el correu de l’escola o de la mestra.

Les notes de la segona avaluació dels 
grups de Primària les tindreu 
disponibles a partir del 27 de març.

Web Família

El formulari per demanar accés el 
trobareu al Canal d’Escola (Telegram)
https://t.me/escolajaumecatarroja
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Ànim, tot 
anirà bé!
           Fem escola  junts.

#joaprencacasa


