
 
Benvolgudes famílies, 
 
Avui acabem el segon trimestre d’una manera excepcional, estem en una crisi sanitària             
mundial que ens ha fet confinar i, en el cas de l’escola, a adaptar noves formes de                 
comunicació amb els alumnes i les famílies. Sabem que no és fàcil i que les famílies esteu                 
vivint aquesta situació de maneres molt diferents. Des de l’escola en som conscients i tal               
com hem fet fins ara,  serem molt respectuosos amb totes vosaltres. 
 
Us enviem algunes informacions que creiem que són importants: 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 
 
Davant l’ampliació del confinament, és important que sapigueu que tots els mestres de             

l’escola estem treballant per fer-vos arribar propostes enriquidores amb l’objectiu principal           

de fer costat als nostres alumnes, facilitant la continuïtat de l’activitat formativa per ajudar a               

mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes educatives que arribin a tot              

l’alumnat. Les activitats dissenyades pels mestres aniran orientades a desenvolupar les           

competències bàsiques i seran tasques globalitzades i dels diferents àmbits curriculars. Així            

mateix, es farà un seguiment tutorial i es donarà suport emocional a l’alumnat i a les famílies                 

per no perdre el vincle amb el grup classe i sentir-se acompanyat. La comunicació entre               

família i tutor/a es farà via correu, mitjançant l’ email que cada tutor/a us ha fet arribar un                  

comunicat explicant el funcionament d’aquest. Per qualsevol altra consulta utilitzeu el correu            

de l’escola 08026725@xtec.cat. 

 

És probable que en algun moment del confinament algun mestre de l’escola es vulgui posar               

en contacte amb vosaltres o els vostres fills. En aquest cas us farà una trucada amb el                 

número ocult, per preservar la protecció de dades. Esperem que ho entengueu. 

 
 
ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 
 

La manera de comunicar les tasques serà la mateixa que hem fet fins ara, ja sigui a través                  

del correu de les famílies i/o via pàgina web de l’escola (Educació Infantil i Cicle Inicial) o bé                  

a través del correu corporatiu dels nens/es utilitzen a l’escola, pàgina web de l’escola i/o               

classroom (Cicle Mitjà i Cicle Superior), els/les mestres aquest tercer trimestre en faran un              

seguiment més acurat. És important que estigueu al cas d' aquestes vies de comunicació. 

 
L’organització educativa després de les vacances de Setmana santa serà la següent: 
 
DILLUNS: es donaran les tasques per tota la setmana. Estigueu pendents del correu, 

classroom i pàgina web de l’escola. 

DIMECRES i DIVENDRES: videoconferència amb tutor/a i especialistes. 
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Educació Infantil: de moment es farà una videoconferència setmanal. Les tutores us 

informaran del dia, dimecres o divendres 

 

Els horaris de les videoconferències seran en principi els següents, és possible que hi hagi 

algun canvi però, en tot cas, ja us informaran els tutors/es. 

● Ed. Infantil:  10 - 10’45 

● Cicle Superior:  10’45 - 11’30 

● Cicle Inicial:  11’45 - 12’30 

● Cicle Mitjà:  15’30 - 16’15 

 
 

INFORMES SEGON TRIMESTRE 
 
En aquests moments, tot i que els mestres hem fet les reunions d’avaluació de manera               

virtual i tenim els informes de la segona avaluació, qualificacions fetes en base a les               

observacions i indicadors recollits fins al 12 de març de 2020. Segons indicacions del              

Departament d’Educació, els informes de l’avaluació d’aquest segon trimestre es lliuraran           

durant les primeres setmanes, un cop es normalitzi l'activitat acadèmica presencial.  

 

PAGAMENTS 
 
Tots els pagaments de sortides i/o bestretes de colònies efectuats, en el cas que no es                

puguin posposar les sortides i/o colònies, es faran els retorns corresponents dels imports             

pagats. Pel que fa la quota de material es farà un descompte de la quota del curs vinent de                   

la part proporcional no utilitzada durant l’Estat d’Alarma, exceptuant les famílies de sisè que              

se’ls hi farà el retorn aquest curs.  

 

SORTIDES I COLÒNIES 
Les sortides i colònies previstes pel mes d’abril totes s’han anat posposant. Pel que fa les                

de maig, estem a l’espera de noves instruccions del Departament d’Educació. 

 

Esperem que tant vosaltres com tot el vostre entorn proper es trobi bé i desitgem               

retrobar-vos tan aviat com sigui possible.  

 

#totaniràbéJoncadella 

 

Equip Directiu 


