Palma, 13 de març de 2020
Benvolgudes famílies,
Davant la situació que s’està donant respecte a l’expansió del coronavirus (COVID-19), i la
conseqüent suspensió de l’activitat educativa presencial a tots els centre docents de la
Comunitat Autònoma de les IB, durant els pròxim 15 dies, des de l’Equip Directiu us volem
transmetre un missatge de tranquil·litat i compartir una sèrie d’informacions referides a
com ens organitzarem com a centre aquest període de temps:
1. El centre suspèn les seves classes durant 15 dies a partir de dilluns 16 de març.
2. Els viatges d’estudis queden anul.lats ( a mesura que tenguem més informació
referida a aquest tema, us l’enviarem)
3. Per tal de mantenir el contacte amb vosaltres, passar-vos informació i
comunicar-nos sempre que faci falta, seguirem utilitzant la nostra plataforma de
clickedu.
4. Amb la intenció de procurar la continuïtat de l’aprenentatge des de casa, adoptarem
unes mesures específiques que passam a contar-vos:
-

-

-

Hem creat una pàgina web que es diu:
https://sites.google.com/aulabalear.org/lescolasegueix
on els docents aniran penjant la feina per assignatures i per cada curs. Els vostres
fills i filles podran veure actualitzades les tasques de manera constant. L’accès a
aquesta web es podrà fer per via clickedu o per la mateixa pàgina web del centre on
trobareu l’enllaç.
A Secundària, Batxillerat i Cicles, la majoria d’assignatures utlitzaran l’eina del
classroom per enviar les activitats de forma més detallada, per l’entrega i la
correcció de tasques. No us preocupeu perquè els vostres fills i filles estan ben
habituats a utilitzar aquesta eina.
Les activitats que es proposaran per fer des de casa seran de reforç i/o consolidació
de continguts.
Els professors també es podran comunicar amb els seus alumnes mitjançant el
clickedu.

5. L'equip educatiu de 2n de batxillerat estarà molt atent i prestarà una l’atenció molt
directe al seu alumnat, establint vies de comunicació clares i de seguiment de feina.
Aquelles famílies que ho demaneu, podreu ser ateses presencialment al centre, millor amb
cita prèvia per poder-nos organitzar més bé.
Agraïm la vostra comprensió i col·laboració en aquest assumpte, i som conscients de la
interrupció que aquestes mesures suposen per a la vostra pròpia organització familiar.
Tractarem d'atendre totes les necessitats individuals i, com sempre, quedem a la vostra
disposició.
Atentament
EQUIP DIRECTIU DE CENTRE

