Benvolgudes famílies,
Primer de tot, rebeu de part de tot el claustre docent la nostra solidaritat i suport. Nosaltres
no som potser el servei públic que més i millor us pot ajudar en aquestes circumstàncies,
però sabeu que continuem al vostre servei i que podeu comptar amb nosaltres en allò que
estigui a les nostres mans.
El passat dijous 12, seguint les instruccions del Departament d'Educació, us vam informar
en el comunicat 1 del tancament del centre. Nosaltres continuem treballant per
organitzar-nos durant aquestes dues setmanes i minimitzar les conseqüències que aquesta
situació pot generar en el futur.
Una de les primeres mesures que hem pres és l'enviament de tasques escolars als alumnes
durant aquests dies de confinament. Segons les últimes notícies, l'estat d'alerta tindrà una
durada de 15 dies que es pot prorrogar segons com evolucioni la situació. Per aquest motiu,
i donat que la suspensió presencial de les classes es pot allargar en el temps, pensem que
és important que els nostres alumnes no perdin els seus hàbits d'estudi. En principi,
entenem que tots els alumnes disposen d'ordinador i d'accés a internet a casa. Per tant,
pensem que és el moment d'aprofitar els mitjans tecnològics que tenim al nostre abast i
durant aquests dies, a partir de demà dilluns, els vostres fills i filles rebran tasques escolars
de les diferents matèries. La realització d'aquestes tasques és especialment important en el
cas dels alumnes de 2n de batxillerat que en pocs mesos s'hauran de presentar a les proves
PAU, però també és important que la resta d'alumnes mantinguin contacte amb les matèries
realitzant les tasques i activitats que rebran mitjançant l'email o a través de les plataformes
educatives que utilitzem en el nostre centre (Classroom o Moodle).
Ens posem a la vostra disposició per si necessiteu qualsevol aclariment de tipus tècnic,
només cal que envieu un correu al docent responsable de la matèria o a la tutora o tutor del
grup. Evidentment, des de la direcció us mantindrem informats i també estem a la vostra
disposició per si ens demaneu qualsevol suport que us puguem oferir.
Cordialment,
Gabriel Fernández Paz
Director de l'Institut Numància

