
Benvolgudes famílies, 
 
Desitgem que tots vosaltres i els vostres estigueu bé de salut. Sabem que són uns moments 
difícils, plens d’incertesa i angoixa i que cadascú està vivint-los de forma diferent segons la 
seva situació familiar. Esperem que els pugueu passar de la millor manera possible i a prop 
dels vostres.  
 
Us volem explicar que el professorat seguim treballant i ens mantenim coordinats per 
intentar donar una certa continuïtat als aprenentatges del nostre alumnat. Com haureu anat 
veient, després de dues setmanes de confinament, els professors i les professores hem 
anat enviant tasques als vostres fills i filles per anar treballant desde casa. És important 
intentar mantenir un horari i un ritme de treball per no perdre el fil, cadascú dins de les 
seves possibilitats d’acord amb la situació que estigueu vivint. Entenem que cadascú 
arribarà fins on pugui, tenint present la seva realitat familiar i sobretot, de salut, que és el 
més important, tant la física com l’emocional. No us angoixeu, aneu fent en la mesura que 
pugueu.  
 
D’altra banda, els tutors s’han posat en contacte amb vosaltres (a través d’ieducació) per 
fer-vos arribar el butlletí de notes del segon trimestre dels vostres fills i filles. Si algú de 
vosaltres no pot accedir a ieducació, envieu un correu a la cap d'estudis 
(carola.vives@imontbui.org) i ella us en facilitarà l’usuari i contrasenya. També és un bon 
moment per descarregar-vos l'aplicació ieduca tokaapp al vostre telèfon mòbil (us adjuntem 
un tutorial de com fer-ho).  
 
Us animem a seguir atents a la pàgina web, la missatgeria d’ieducació i al correu, ja que allà 
anem actualitzant la informació que ens arriba. També cal que l’alumnat estigui atent al seu 
correu @imontbui.org. 
Ara per ara no tenim resposta a totes les preguntes que sabem que us preocupen. A 
mesura que anem rebent indicacions us anirem informant. El Departament d’Educació hi 
està treballant. 
 
Cuideu-vos moltíssim i feu una abraçada ben forta als vostres fills i filles de part del 
professorat. Nosaltres trobem molt a faltar el dia a dia amb els vostres fill@s. 
 
Una forta abraçada!! 
 
L’equip directiu. 
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