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Benvolgudes famílies,

En primer lloc, desitjam que tant  vosaltres com tot el  vostre entorn estiguin bé, i que
aquesta situació passi el més aviat possible.

Volem compartir amb vosaltres la gestió que s’està fent des del claustre durant aquest
temps  de  confinament  domiciliari.  Des  del  primer  moment  ens  hem preocupat  per
intentar donar la millor resposta a aquesta nova situació pensant en el nostre alumnat
des d'un punt  de vista emocional  i  acadèmic.  Compartim amb vosaltres la  mateixa
preocupació:  volem que els  alumnes es trobin  a gust  i  motivats  per  la  feina i  que,
especialment, mantenguin  unes rutines que els  ajudin a continuar  aprenent  des de
casa.

Per aquest motiu, des d'un principi s’està fent un pla de feina setmanal amb tasques
concretes  per  matèries  i  els  corresponents  mitjans  per  al  seu  lliurament,  plantejat
sempre des de la flexibilitat per adaptar-nos a les diverses circumstàncies i als recursos
dels quals disposau. 

A l’inici  del  confinament  domiciliari,  vàrem rebre instruccions des de Conselleria  de
donar activitats de reforç i consolidació, i així ho hem fet intentant que el reforç també
servís  com  a  base  per  a  nous  aprenentatges  futurs.  Els  mitjans  amb  què estam
treballant són els que ens permeten arribar a tots els alumnes i fer-ne un seguiment
individualitzat.

Som conscients  que aquesta situació no afecta de la mateixa manera ni  a tots els
alumnes ni al seu entorn familiar. Per això, estam donant resposta de la millor forma
possible a tots els casos que estam detectant, amb el plantejament prioritari d’ajuda i
recolzament en aquests moments d’incertesa i preocupació.

Finalment,  no  sabem  la  durada  d'aquest  confinament  domiciliari,  la  qual  cosa  ens
obligarà a anar fent les precises modificacions per a continuar mantenint el benestar
tant emocional com acadèmic dels nostres alumnes. És per això que estam treballant
en la incorporació d’altres mitjans per a millorar l’acompanyament dels alumnes i que
no perdin el vincle amb l’escola i els docents.

Ara iniciarem les vacances de Pasqua. Durant aquest període que comprèn entre dia 9
i  dia  19  d’abril,  ambdós  inclosos,  no  penjarem  cap  feina  escolar:  és  moment  de
descansar i d’estar junts.

Quedam a la vostra disposició per continuar junts aquest camí. 

L’equip directiu i el claustre de professors


