
IES Port d'Alcúdia RECOMANACIONS A L’ALUMNAT 
 
 
Ja estam acabant la segona setmana de confinament per a combatre aquesta pandèmia del              
COVID-19. Són temps nous i imprevists que ens forcen a tots a fer canvis radicals en el                 
nostre dia a dia. El professorat de l’IES ha posat en marxa, des del primer moment, tot un                  
engranatge de tasques i mecanismes per a poder mantenir la comunicació i el seguiment de               
tasques per a què, aquest virus que ens obliga a quedar a les nostres llars, no interrompi el                  
vostre procés d’aprenentatge. 
 
Molts de vosaltres heu seguit adequadament les pautes, tasques i reunions online que se              
vos han proposat; altres heu fet algunes de les activitats previstes i altres encara no… Per a                 
TOTS... vos proposam una sèrie de recomanacions, que esperam vos serveixin per a seguir              
o millorar en la vostra tasca com estudiants. 
 
Molts d’ànims i segur que anirà bé!!! 
 

1. ESTABLIR HORARI DE RUTINES DIÀRIES: 
Com vos indica el títol d’aquest paràgraf es tracta de proposar-vos un horari             
setmanal que, tot i ser flexible i què podeu anar reajustant, s’ha de tenir planificat i                
seguir-lo. 
 
Vos recomanam que vos aixequeu com si anéssiu a l’institut (bé, deixam una mitja              
horeta de marge però no més!). També realitzar les accions que normalment feis (o              
hauríeu de fer) al matí: berenar bé, rentar-se, vestir-se, fer el llit… I començau amb               
les tasques de l’IES. Cuidant bé de connectar-vos a les hores establertes i anar fent               
les activitats proposades. Vos podeu establir el vostre propi sistema de tasca i             
descans (segons el curs i la vostra edat seran més freqüents o no). 
 
En aquest horari heu d'incloure els moments de tasques de casa i altres activitats              
que anirem assenyalant més endavant. 
 
Hem annexat un model d’horari (orientatiu) i vos convidam a que confeccioneu el             
vostre propi, adient a la vostra realitat (cal ser realistes i intentar complir-lo). 
 

2. ESTABLIR HORARI DE TASCA: 
És molt important que vos connecteu i aneu fent les activitats que vos proposa el               
professorat.  
 
Si heu tingut una mica de peresa i anau endarrerits no vos angoixeu, el que cal és                 
posar-s’hi i aviat podreu agafar el ritme! No deixeu passar més temps! 
 
L’horari de classe és un bon referent per anar fent les tasques; però no cal que sigui                 
tan estricte. Vos podeu organitzar dedicant més o menys temps a una assignatura             
(ja que el temps de l’activitat dependrà de com anam d’aquella assignatura, si ho              
entenem ràpidament, de si ens agrada més o menys, etc.) 
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Ja que durant el matí haureu fet algun descans, convé tenir previst algun moment a               
la tarda o el cap de setmana “de recuperació” per anar acabant activitats que no               
s’hagin acabat en el temps previst o bé es puguin entregar més endavant. Fixau-vos              
bé en els terminis i formes d’entrega! El professorat vos va posant les indicacions              
oportunes. Si teniu dubtes o dificultats: posau-vos en contacte amb el professor/a            
pertinent, segur que vos ajudarà! 
 

3. ANOTAR A L’AGENDA LES CLASSES I REUNIONS ONLINE ESTABLERTES: 
En aquest cas rebreu notificacions per mail o pel Classroom i cal que les tengueu               
ben presents per així poder tenir l’oportunitat de veure-vos i poder compartir en             
temps real una classe o reunió. 

 
4. DIFICULTATS QUE ET POTS TROBAR: 

En general, tot l’alumnat vos trobau amb l’equipament i possibilitat de connexió            
adequada per a poder dur a terme totes les activitats. Però és cert que alguns de                
vosaltres podeu tenir algun petit impediment. Exposam els casos més freqüents i si             
us passen o en teniu d’altres posau-vos en contacte amb el vostre tutor/a, cap              
d’estudis o Departament d’Orientació i vos intentarem donar ajut o resposta. 

a) No tenim ordinador a casa i m’he de connectar amb el mòbil. 
b) No tenc wifi i les dades no em basten 
c) El matí he de cuidar a un germà/na perquè la meva mare ha d’anar a               

treballar 
d) Vaig molt endarrerit/da en les tasques 
e) Altres 

 
5. EMPRA ELS AJUTS NECESSARIS: 

Tens totes les adreces de correu de tot el professorat de l’IES a la pàgina web:                
posa’t en contacte amb ells per als dubtes o problemes que tenguis. 
 
Estam en temps d’incerteses i novetats, som flexibles i comprensius, però volem            
veure el teu esforç: mostra que has començat, que t’has interessat per les activitats,              
fes aquelles que pots fer tot sol i demana per les que no saps… 
 
Et pots connectar amb companys / es de la classe i demanar dubtes o              
suggeriments… 
 
Recorda que les activitats són corregides i avaluades, i que aquestes notes es             
tendran en compte a la tercera avaluació. 
 
Recorda que a la televisió, fan una programació especial de reforç que et pot ser               
d’ajuda per repassar alguns conceptes: 
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Altres consells a tenir en compte: 
 

6. CUIDA ELS TEUS HÀBITS: ALIMENTACIÓ, SON I ACTIVITAT FÍSICA: 
Ja ho saps, però no està de més recordar-ho: mantén una alimentació saludable,             
intentant mantenir els horaris de les menjades, incloent verdures i fruita a la teva              
alimentació.  
 
Igual d’important és mantenir una adequada rutina del son, això vol dir establir             
horaris adequats i dormir les 8 hores recomanades. Estableix diferència entre els            
dies “feiners” i els caps de setmana, així t’ajudarà a seguir amb l’adequat             
desenvolupament de les classes i activitats de l’IES, i a tenir un adequat equilibri              
amb totes les altres rutines que tens (o has de tenir). 
 
Per altra banda, com ja t’ha anat informant el teu professor d’Educació Física, com              
d’altres recomanacions que segur has llegit, en aquests dies en que no podem sortir              
de casa és important establir un moment diari d’activitat física. Tens al teu abast les               
activitats proposades per EF així com un munt de recursos online (youtube…).            
Activa’t! 
 

7. AJUDA A LA LLAR 
Realitza les tasques encomanades a casa. Pensa que també s’ha produït canvis en             
els altres membres de la teva família. Tots som a casa i amb situacions diverses:               
pares fent teletreball, altres angoixats amb les incerteses laborals i/o econòmiques,           
altres realitzant el seu treball, germans que tampoc poden sortir… Sigui quin sigui el              
teu tipus de família amb la seva casuística pròpia, necessita de la teva col.laboració i               
comprensió. Ajuda a la convivència!!! 
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8. APROFITA PER DESENVOLUPAR ELS TEUS HOBBIES: 
És moment de canvi, d’aturar-nos i establir una nova rutina… El temps a casa també               
pot ser una oportunitat per tenir precisament el temps que tantes vegades ens             
falta… Aprofita per tenir moments d’esbarjo i satisfacció realitzant les activitats dels            
teus interessos, segur que poden ser molt diversos: pintar, dibuixar, escriure, fer            
punt, cuinar, fer maquetes, etc… Desenvolupa la teva part més creativa! 
 

9. MANTÉN UN ADEQUAT CONTACTE SOCIAL (FAMÍLIA I AMICS) 
L’aïllament imposat ens obliga a connectar amb les persones amb les que convivim.             
Recorda que tal volta aquesta situació és fa difícil una mica per a tots. Posa en                
pràctica l’empatia i l’adequada comunicació. Evidentment, que no cal que es           
comparteixin tots els moments, tens tot el dret a estar en moments sol/a i gaudir d’un                
espai propi (establiu certes regles en consens i segons les possibilitats reals), però             
aprofita també per mantenir converses i compartir moments amb les persones amb            
qui estàs passant el confinament. 
 
I, per suposat, també has de seguir mantenint les comunicacions entre les teves             
amistats. La tecnologia vos ajuda a compartir les experiències i comunicar-vos amb            
les persones que vos aporten benestar. L’energia positiva és un bon element per a              
mantenir-nos bé durant aquest temps! 

 
 
Així doncs esperam que tengueu aquests TIPS en compte i que aviat ens poguem              
retrobar físicament! Mentrestant… una forta abraçada virtual! 

 
Tal com va dir en Neil Gaiman: “Lo único que tienes y que nadie posee eres tú                 
mismo. Tu voz, tu mente, tu historia, Tu visión. De modo que escribe y dibuja y                
construye y juega y baila como solo tú puedes hacerlo”. 
 
Nelson Mandela, inspirava els entrenadors esportius, com eina motivacional, amb la           
següent frase: “Aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo               
sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese               
miedo”. 
 
I recorda… “L’ensenyament que deixa empremta no és el que es fa de cap a cap,                
sinó de cor a cor” - Howard H. Hendricks 

 
#totaniràbé #iesportdalcudiaJUNTS #romanacasa #estevirusloparamosjuntos    
#quédatencasa  
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MODEL HORARI 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 
7.30h – 8.00h Aixecar-se, berenar, arreglar-se i fer llit zzzzz zzzzz 
9.00  

ACTIVITATS IES 
 
ACTIVITATS IES 

 
ACTIVITATS IES 

 
ACTIVITATS IES 

 
ACTIVITATS IES 

Aixecar-se, berenar, 
arreglar-se (roba 
còmoda) 

zzzzz 
 
Aixecar-se... 

10 ACTIVITATS IES ACTIVITATS IES ACTIVITATS IES ACTIVITATS IES ACTIVITATS IES 
 

 
Neteja de la casa 
(tota la família 
col·labora) 

TEMPS PER A: Fer 
aquelles feines que mai 
arribàvem a fer per 
manca de temps 
(canviar el mobiliari de 
l’habitació, endreçar 
l’armari) o per aprendre 
alguna habilitat (fer 
unes postres 
determinades, fer un 
pentinat, emprar un 
programa d’ordinador 
determinat...) 

11 Descans: aprofitar per menjar un poc, prendre el sol al balcó, la terrassa o jardí… Estirar les cames. Descans 
d’uns 20-30 minuts (vigila de no solapar amb cap classe online) 

12 ACTIVITATS IES ACTIVITATS IES ACTIVITATS IES ACTIVITATS IES ACTIVITATS IES 

13 ACTIVITATS IES 
 

ACTIVITATS IES ACTIVITATS IES ACTIVITATS IES ACTIVITATS IES Activitat física/ dutxa  

14  
AJUDAR A PREPARAR EL DINAR, POSAR TAULA....DINAR 15 

16 TEMPS D’ESBARJO: Veure sèrie que m’agrada, llegir, pintar, fer passatemps (sudokus, sopes de lletres) , tocar 
instrument... (TEMPS PERSONAL) 

  
R/T 

Activitat en família: 
veure peli, jocs, fer 
videotrucada a la 
família extensa... 

17 Repàs / treball classe 
(una mica més...) R/T 

 
R/T 

 
R/T 

 
R/T 

 
R/T 

18 ACTIVITAT FÍSICA : alternar un dia activitat de cardio, un altre de ioga...etc. (SEGUIR LES RECOMANACIONS DEL 
PROFESSORAT D’EF i/o del vostre entrenador/a si feis un esport) 

DUTXA 

TEMPS D’ESBARJO PERSONAL I SOCIAL: 
Propostes: quedar per alguna aplicació amb el meu 
grup d’amistats i fer jocs online (p.e. skype, 
houseparty...) 
Dedicar més temps al meu hobbie. Fer alguna tasca 
que m’agradi: preparar unes pizzes, pintar-me les 
ungles, fer collage fotos, ballar... 

19       TEMPS D’ESTAR CONNECTAT I PLANIFICAR PROPER DIA:  Connectar-me amb qui apreciï molt, jugar a la play o 
la wii, llegir els mails i planificar bé el dia següent! (TEMPS PERSONAL) 

20 #APLAUDIMENT #JOEMQUEDOACASA #TOTANIRÀBÉ #GRÀCIES 
Ajudar a fer el sopar, sopar 

21 Activitats en família: veure les notícies i valorar-les, fer algun joc (des dels clàssics de taula als més atrevits i sense necessitat de material ...) 
22 TEMPS PERSONAL:  Lectura, veure TV, escriure diari, mindfulness.... 
23 DORMIR zzzzzz  DORMIR zzzzz 

 

 



 
Crea el teu propi horari, adequat a la teva realitat. És important trobar l’equilibri entre el temps de IES – temps d’esbarjo (personal i amb família) – temps de 

col·laborar ... 

PEL QUE FA A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’IES, cal que t’organitzis bé per a poder fer un adequat seguiment i entrega de les tasques. Si ets dels 

que va una mica endarrerit/da no et preocupis, posa-t’hi ja! i aprofita l’estona del capvespre i el cap de setmana per anar avançant una mica més! 

 

EXEMPLE DE RUTINA: 

DIVENDRES (horari IES, sense confinament)                                                             DIVENDRES (confinament) 

 
08.00-08.5
5 

CATALÀ 

08.55-9.50 PLÀSTICA 
09.50-10.4
0 

CASTELLÀ 

10.40-11.0
5 

Esplai 

11.05-12.0
0 

GEOGRAFIA I 
HISTÒRIA 

12.00-12.5
5 

BIOLOGIA 

12.55-13.1
0 

Esplai 

13.10-14.0
5 

ANGLÈS 

  
 

9.00 – 
10.30 h 

CATALÀ: Activitats del classroom, exerc. 3, 4, 5 i 7  
 
CASTELLÀ: Començar el llibre “Las bicicletas son 
para el verano” 

10.30 – 
10.55 

 Descans  

11.00 – 
12.00h 

Videoconferència per Hangouts meet - GiH 

12.00 – 
14.00h 

BIOLOGIA: veure vídeo (youtube….) i contestar la 
fitxa.  
ANGLÈS: Llegir repàs de vocabulari i fer els 
exercicis 6, 7 i 11 del workbook. 

  
16.00 
-17.00h 

FER L’ACTIVITAT DE PLÀSTICA (tenc fins dimarts 
que ve) 
Llegir unes pàgines més del llibre de castellà. 

 

 

RECORDA: Anotar bé quan tens reunions o classes que necessitis connectar-te a una hora determinada. També  fixa’t bé en els terminis d’entrega de les 

diferents activitats.  

Ànims!! 

 

 



HORARI SETMANAL: 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 
7.30 -8.00        
9.00        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
 

Organització de les tasques i activitats del IES (POTS EMPRAR LA TEVA AGENDA): Ves posant les assignatures que tens cada dia i què cal que facis o què 

preveus fer. Anota les activitats i tasques dins el període del matí. Aprofita el capvespre i cap de setmana per a fer les activitats que et falten o aquelles que 

tenguin més llarga durada (lectura d’un llibre, veure un documental…) 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 
9.00 -11h  

 
     

11.30 -14.00h  
 

     

       
16-17h  

 
     

 


