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Justificació per no haver pogut respondre algun dels 
qüestionaris per ordinador (intranet Moodle) 
 

Important / llegir: És necessari que l'alumne respongui els qüestionaris Moodle 
de la intranet. D'aquesta manera l'alumne pràctica els conceptes de la matèria i aprèn. 
Els qüestionaris són importants per a la nota final de la matèria. 
 
Per tant: demanem que els alumnes s'esforcin contestar-los i que no abandonin davant 
la primera dificultat. Poden contestar-los des de l'ordinador de casa, des d'ordinadors 
gratuïts de la biblioteca, de l’institut o des d'un telèfon mòbil (smartphone). Hi han punts 
wifi gratuïts. Hi ha moltes maneres de fer-ho per a qui ho intenta. El professor pot facilitar 
ordinadors de l’institut si cal. 
 

Però de vegades es donen situacions en què és materialment impossible contestar-los. 
Per a aquests casos demanem que els pares justifiquin la raó de perquè no s'ha pogut 
contestar.	  

Justificació 
(És important que l’alumne s’esforci en respondre els qüestionaris. 

No justifiqueu qualsevol excusa. Valoreu abans de signar) 
 
El meu fill/a …………………………………………………………….. no ha tingut accés a Internet 
o a un ordinador adequat i no hem pogut trobar una solució 
des del dia ………………........……………. fins al dia ……………………………………………. 
 
Pels següents motius:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Per tant, demano al professor que no avaluï els qüestionaris Moodle que havia de realitzar 
durant aquells dies. 
 
 
………………………………………………………………………… 
Signatura. Nom del pare/mare/tutor i data 
 
_ _  _  _  _  _  _ _  _  _ _  _  _  _  _  _ _  _  _ _  _  _  _  _  _ _  _  _ _  _  __  _  _ _  _  _ _  _  _ 
 
 
Resguard per a l’alumne: 
L'alumne	  ha	  de	  retallar	  i	  guardar	  aquest	  resguard	  com	  a	  prova	  que	  ha	  presentat	  la	  justificació	  al	  
professor.	  
	  
	  
Rebut	  pel	  professor	  A.	  Faro	  	  
data	  ........................................	  	  Signatura	  professor:	  	  ..............................	  ..............................	  .............................. 


