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Benvolgudes famílies. 

Ja fa tres setmanes d'ençà que les escoles restem tancades i que les nostres vides han canviat 

de forma substancial. Segons tots els indicis i notícies, que ens arriben dels mitjans de 

comunicació, s'allargarà i això implica que des del Departament d’Ensenyament i des de 

l’escola hàgem d'organitzar-nos de cara al tercer trimestre que marcarà el final del curs 2019-

20. 

Les informacions rebudes del Departament són les d'iniciar el tercer trimestre 

continuant amb la formació via on-line, que fins ara estem realitzant, però amb la 

modificació de què les tasques realitzades serán AVALUABLES. 

En relació amb aquesta situació estem esperant nova informació que rebreu en el moment 

que ens arribi. 

En funció d’aquest canvi la importància de realizar les tasques i que aquestes arribin al 

professorat és fonamental, al temps que la utilització de les plataformes següents: 

- Infantil i Primària: Educamos i gmail 

- Primària: ClassDojo, Educamos i gmail 

- Secundària: Educamos (amb les famílies), Classroom, Matheutikos (alumnes),   

Whatsapp (administradors de grup classe) 

 

 

Un altre fet destacat és el final del segon trimestre, que acaba amb les vacances de Setmana 

Santa, per aquest motiu us informen que durant aquest període (del 6 al 13 d’abril  ambos 

inclosos) l'escola no realitzarà activitat docent i els alumnes no rebran ni activitats ni tasques 

via on-line. 

Malauradament aquest any sera diferent i estrany a anys passats, sense gent sortint de les 

ciutats, sense les caravanes de cotxes, o les processions tan típiques d'aquestes dates. Però 

això no ha de ser excusa per intentar gaudir d'aquestes festes en família i en harmonia amb 

l'esperança i el desig de tornar a la normalitat de les nostres vides amb la lliçó ben apressa de 

construir una societat millor i més responsable per les generacions actuals i per les venidores. 

 

El claustre de professors, PAS, AMPA i Equip Directiu us agraeix la vostra confiança i el 

recolçament rebut per part de les famílies. 

 

L’Equip Directiu 



 


