
 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Degut a la previsió de continuïtat de la situació de confinament com ja sabeu l’escola inicia 

aquest 3r Trimestre escolar amb el plantejament de treball en forma virtual, amb l’objectiu 

d’acompanyar i guiar els vostres fills-es en els seus aprenentatges per incentivar que puguin 

continuar reforçant i estimulant hàbits de treball relacionats:  lectura, comprensió i expressió, 

escriptura, atenció, concentració i memòria, deducció i raonament, discriminació, coordinació,  

tonificació i flexibilitat… Una avaluació que es presenta formadora però també 

qualificadora, segons ens orienten des del Departament d’Educació.   

 

Us recordem que rebreu les propostes de tasques dels mestres tutors/es els dilluns i a 

partir de la setmana vinent rebreu els dimarts les propostes relacionades amb les 

especialitats d’Anglès, Música, Educació Física i psicomotricitat. 

De manera general, les informacions i  notificacions que us fem arribar des de l'escola, així com 

les propostes de treball dels mestres, les rebreu per la plataforma EDVOICE, per tant és 

imprescindible que us connecteu a aquesta plataforma, tant per TUTORIA-pares- com per 

DIRECCIÓ, fet que us permetrà contactar amb els mestres via xat proposat per l’escola, així 

com permetre que els vostres fills-es puguin continuar amb els seus aprenentatges 

acompanyats de la guia i assessorament del mestre/a. 

Us recordem els horaris de connexió dels xats: 

Xat grupal: 

● Grups A: Dimarts 10-11h i Dijous de 15h a 16h,  

● Grups B: Dimarts 15h a 16h i Dijous de 10h a 11h 

Xat individual:  

● Dimecres 10h a 11h 

Si teniu alguna dificultat amb els codis Edvoice sisplau feu-nos-ho saber amb un missatge al 

correu de l'escola:  a8019927@xtec.cat. 

Sabem que és un repte per a tots i totes però podeu comptar amb nosaltres per qualsevol dubte 

o consulta que necessiteu resoldre i estigui dins el nostre abast gestionar o solucionar. 

Gràcies per endavant per la vostra col·laboració i paciència. 

Esperant que tots estigueu bé de salut, rebeu una cordial salutació i molts ànims per aquests 

dies que queden de confinament.  

Direcció 

Malgrat de Mar, 17 d’abril de 2020 
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