
 
                                       DIVENDRES, 20 de març de 2020  

 
  NOVETATS  

 NOTA INFORMATIVA  
 
Benvolgudes famílies,  

Aquests dies continuem rebent instruccions del Departament d’Educació sobre diferents temes           
que ens preocupen. Hem cregut convenient compartir-les amb vosaltres, així mateix us            
mantindrem informats davant possibles novetats.  

➢ Tasques complementàries. Hem penjat activitats a la web de l’escola. A dins de cada               
nivell trobareu aquestes tasques per fer amb els vostres fills/es. Aquestes activitats són             
voluntàries i en cap cas serviran per ser avaluades.  

➢ Comunicacions famílies-escola. Tota informació específica de cada curs ho rebreu via            
email, via delegats de la classe o per la web, dins la pestanya de cada curs escolar.  

➢ Proves de Competències Bàsiques. Queden anul·lades les proves de Competències           
Bàsiques de 6è que porta a terme el Departament d’Educació.  

➢ Sortides i colònies. Intentarem posposar la sortida de 4t a les Coves del Toll, com                
també les colònies de 2n a la casa Artur Martorell (Calafell). Us informarem de les noves                
dates el més aviat possible. Pel que fa a la sortida al Cim d’Àligues de 5è, ja posposada la                   
setmana passada, estem treballant per obtenir una nova data.  

➢ Beques de menjador. Des de l'Ajuntament ens han comunicat el procés de recollida              
de la targeta moneder del les beques del Consell Comarcal del Bages. Des de l’escola us                
hem enviat un email amb tota aquesta informació. 

➢ Covid-19. Des del Departament d’Educació tenim instruccions de notificar a Inspecció si             
hi ha alguna família amb el Covid-19. Us demanem que si fos el cas ho notifiqueu via                 
correu, la informació serà del tot confidencial. Si voleu estar informats el Departament             
d’Educació ha posat a disposició la següent pàgina d’informació. Coronavirus. Departament           
d'Educació  

➢ Preinscripcions. Queden anul.lades les preinscripcions que hi havia previstes. Tan bon            
punt sapiguem més informació us farem arribar la informació.  

➢ Infoescola. És un butlletí del Departament d’Educació per informar la ciutadania de tot              
allò relacionat amb l'educació des d'una òptica oberta al món.Els seus principals objectius             



són: donar a conèixer el servei educatiu d'una forma senzilla i propera; informar sobre els               
ensenyaments, nous programes, experiències pioneres; explicar de forma clara la gestió de            
tràmits educatius; contribuir en els debats per aconseguir grans consensos al voltant de             
l'educació, i oferir consells per a les famílies relacionats amb el projecte compartit d'educar              
els infants i adolescents.Infoescola. Departament d'Educació  

 Cuideu-vos molt i endavant,  

 Atentament,  

Equip Directiu  


