
Benvolgudes famílies, 
 
Esperem que estigueu tots bé. Tal com us vam dir, us fem arribar les indicacions del                
Departament d’Educació de cara el tercer trimestre:  
 
Reprendrem el curs el dia 15 d’abril de manera no presencial. És a dir, el professorat farà                 
arribar les tasques als vostres fills a través del classroom o del correu electrònic. A partir del                 
dia 15 d’abril, aquestes tasques són obligatòries per a tot l’alumnat, perquè són             
avaluables i qualificables. Així doncs, seran les que es tindran en compte per posar les               
qualificacions de la tercera avaluació. Es procurarà que les feines siguin setmanals, és a dir,               
l’alumnat rebrà totes les tasques el dilluns (excepte la primera setmana que les rebran el               
dimecres 15 d’abril)  i el professorat indicarà els terminis d’entrega. 
 
Sabem que hi ha alumnes amb problemes de recursos TIC (dispositius informàtics i             
connectivitat). El Departament d’Educació hi està treballant per donar-hi resposta. Per           
qualsevol dubte que tinguin, els i les alumnes poden dirigir-se al professorat de la matèria o                
bé al seu tutor/a. A l’encapçalament de la pàgina web del centre trobareu un enllaç que us                 
dirigeix a les graelles amb aquestes tasques setmanals. 
 
També volem aprofitar per comunicar-vos que aquells alumnes que tenen alguna matèria            
no assolida en el segon trimestre han de fer les “mesures de millora” que hi haurà al                 
classroom a partir del dia 15 d’abril. L’alumnat té de termini per entregar aquestes tasques               
fins el dilluns 4 de maig.  
 
De la mateixa manera, els alumnes de 4t d’ESO que tenen matèries pendents de cursos               
anteriors també tenen unes mesures de recuperació en el classroom (ja fa temps que se’ls               
va comunicar) i la data límit de lliurament és el dia 17 d’abril.  
 
Qualsevol dubte que tingueu feu-nos-el saber. Us recordem que si no podeu accedir a              
ieducació podeu enviar un correu a carola.vives@imontbui.org i us proporcionarem un           
usuari perquè ho pugueu fer.  
 
Esperem que estigueu el millor possible, dins la situació que ens ha tocat viure, i que                
pugueu descansar durant aquestes vacances de Setmana Santa. Desitgem que ens           
puguem retrobar el més aviat possible, però, mentrestant, mantingueu-vos connectats, si us            
plau. 
 
Molta salut per tots i una forta abraçada! 
 
L’equip directiu 
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