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Benvolgudes famílies, nois i noies

A partir del dimarts 14 d’abril comencem ja el tercer trimestre en situació de confinament. Seguint
les instruccions del Departament d’Educació,  continuarem fent la nostra tasca docent de forma
telemàtica.  En aquest  sentit,  com ja  ha passat  fins  al  moment,  l’alumnat  continuarà  reben les
tasques que ha d’anar realitzant mitjançant el Moodle del centre i correus electrònics, si procedeix,
tot gestionat pel professorat de cada grup. S’ha de fer tot el possible per tal que les tasques es
realitzin i siguin retornades seguint els mitjans i terminis establerts per cada professor/a.

Aquests dies, des de l’Institut i amb l’ajuda dels tutors, hem estat intentant contactar amb tots
vosaltres per poder determinar l’equipament digital del qual disposen a casa els nostres alumnes,
així com de la connectivitat a internet. 
Restem a l’espera de les instruccions del Departament d’Educació sobre com actuar en aquelles
situacions  a  on  les  famílies,  nois  i  noies,  no  disposen  de  l’equipament  necessari  i  igual
d’important, si es té connectivitat a Internet i si això es podrà fer extensiu als ensenyaments Post-
Obligatoris. 

Us volem recordar que la figura del tutor/a del vostre grup esdevé clau en aquesta situació tan
extraordinària  per  tal  de  mantenir  la  comunicació  entre  el  centre  i  tots  vosaltres.  Ells/elles
continuen realitzant el seguiment de l’alumnat del grup i podeu contactar amb ells/elles  fent ús del
correu electrònic i/o els mitjans que ja us han facilitat. També podeu contactar amb el centre fent
servir el nostre correu electrònic a8001421@xtec.cat. 

Finalment, desitgem que us trobeu en les millors condicions de salut en aquests dies tant difícils.
Agraïm la vostra confiança i col·laboració i esperem retrobar-nos a l´institut el més aviat possible! 

La direcció.

                                                                                                  


