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Estimats alumnes i famílies del nostre centre Sant Vicenç de Paül de s’Arenal:
L’equip docent ens volem adreçar a vosaltres per poder estar més a prop que mai
en aquesta excepcional situació que estam vivint actualment. Creiem que ara més que
mai hem de mantenir una bona comunicació entre professorat, alumnes i, sobretot,
famílies, ja que vosaltres sou qui millor podeu fer arribar les nostres intencions i desitjos
als vostres fills.

Realitzada la sessió de la 2a Avaluació, de la qual vos remetem els informes de les
qualificacions, l’equip docent vos volem informar d’una sèrie de punts que creiem
importants:
 El butlletí de notes de la 2º avaluació que vos ha arribat està elaborat a partir de
les notes corresponents al 2n trimestre fins al 16 de març, data en que va començar
el confinament.
 Aquestes primeres setmanes hem estat adaptant-nos tots a les noves
circumstàncies. A mesura que passen els dies, anem millorant tant pel que fa a
l’organització com a la gestió de les tasques.
 És molt important, així ens ho recomanen des de Conselleria, que mantinguem tots
una rutina similar a la que teníem abans del confinament.
 Cada dematí vos hauríeu d’aixecar relativament prest, vestir-vos i berenar com ho
fèiem abans. Emprar en la mesura del possible les hores del dematí per fer les
tasques de l’escola ja que estan pensades per poder fer-les dins el mateix horari
escolar. Deixar per l’horabaixa només allò que no ens ha donat temps a fer i
principalment per l’oci i gaudir de la companyia de la família.
 Recordau recitar alguna pregària de l’agenda, alguna cançó de les que cantam quan
estam tots junts, fer pregària i potenciar els valors de JESÚS a fi de que ens ajudi
en aquests moments tant durs.
 A l’etapa d’Educació Infantil
 Les mestres s’han posat en contacte amb tots els pares via correu electrònic i
mantenen una comunicació fluida. Les mestres els envien feinetes i
recomanacions i les famílies els hi van retornat algunes d’aquestes.
 El feedback es realitza principalment entre l’escola i la família, que actua de
transmissora i acompanyant del dia a dia pedagògic dels seus fills.
- A l’etapa d’Educació primària
 Cada classe disposa d’una aula virtual a la plataforma Edmodo per poder fer
la gestió acadèmica i el feedback també es realitza principalment entre
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l’escola i la família. El professorat envia comentaris a les activitats que envien
els nins.
A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO):
 Cada assignatura disposa d’una aula virtual a la plataforma Edmodo, o utilitza
l’aplicació del Gestib o altres plataformes com Google Classroom, per poder
fer la gestió acadèmica el feedback amb els alumnes.
 Volem recordar a les famílies que podeu accedir a totes les aules virtuals dels
vostres fills. Només cal que els vostres fills vos donin el codi per a famílies de
qualsevol de les seves aules (aquest codi es troba a la pàgina principal de
qualsevol de les aules, a la part esquerra inferior). Amb aquest codi, podeu
crear-vos un compte parental per poder seguir totes les aules virtuals dels
vostres fills.
Les activitats que vos demanem són sobretot tasques on aprofundireu i reforçareu
els coneixements que ja teniu i emprareu les diverses competències. És important
que no oblideu el que heu après i també que ho pugueu anar relacionant amb
coneixements nous que vos arribaran segons s’allarguen les setmanes de
confinament. Això ja es veurà depenent de les decisions del Govern, i nosaltres
farem segons ens indiqui Conselleria.
El professorat és conscient de que cada família té una situació distinta aquestes
setmanes, tant en presència física dels pares, mares i/o germans com la possible
manca de disponibilitat de dispositius electrònics a hores concretes del dia. Per
això, és de vital importància que si vos trobeu en aquesta situació ho comuniqueu
als respectius tutors/es per poder facilitar aquesta comunicació i tenir en compte
la situació real de cada família.
Finalment, i el més important, volem donar ànims a totes les famílies davant la
situació que ens trobem. Esperem que aquest confinament ens serveixi per ser més
família, més amics i més humans. Desitgem sortir el més aviat possible i que la salut
mai ens abandoni.

Rebeu una abraçada ben forta i desitgem sortir el més aviat possible, que la salut mai ens
abandoni i que Déu ens beneeixi.

Claustre de professors

