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Benvolgudes famílies: 

 

Comencem ja la recta final del curs 2019/20 en una situació que mai haguéssim pogut imaginar i davant 

la qual ens ha estat (igualment que a la resta de la societat) impossible fer cap tipus de previsió al 

respecte. 

 

Per això primer de tot vos donam les gràcies per la vostra col·laboració i comprensió davant les 

nombroses dificultats resultants de tan desgraciada realitat. 

Simplement volem aclarir alguns punts per intentar que no us sentiu desinformats sobre com anirà 

transcorrent el curs fins que hi hagi alguna novetat: 

 

1.- El col·legi segueix en tot moment i de forma escrupolosa les instruccions que ens arriben des de la 

Conselleria d’Educació. 

2.-Des del començament d’aquesta crisi s’han fet molts esforços per poder adaptar la realitat del 

centre al teletreball: converses amb editorials perquè els alumnes puguin tenir llicències de llibres 

digitals, utilització d’eines com Classroom o Blinklearning, classes i reunions online amb Google Team, 

etc….. 

3.-En cap moment volem que tot això sigui una gran càrrega per a les famílies, tot i que som conscients 

de que quan més petits són els nostres alumnes més atenció per part dels adults requereixen. 

4.-Els alumnes seran avaluats segons el seu desenvolupament al llarg de les dues primeres avaluacions 

i, si els professors consideren avaluables les activitats del tercer trimestre, només ho podran ser per 

pujar la seva qualificació. En tot cas poden representar una millora o recuperació a les notes dels 

alumnes, mai un perjudici. 

5.-Tot i això recomanem que els alumnes segueixin fent feina (segons el seu ritme, capacitat i 

possibilitats) i sense angoixa per tal de que quan tot això passi hagin perdut els seus hàbits de feina i 

estudi el manco possible.  

6.-Ja s’ha començat a fer feina per tal de modificar les programacions didàctiques d’aquest curs i a 

pensar com això repercutirà al proper. Sembla clar que la part del currículum que aquest any no s’ha 

pogut fer de forma presencial s’haurà de traslladar d’alguna manera al proper curs 

 

Us saludem ben cordialment. 

 

L’Equip Directiu. 
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