20 de març de 2020

Monti-sion

Butlletí informatiu per a les famílies

:

Amb el cor a la mà
Intruccions per als dies excepcionals que estam vivint
Estimades famílies,
Primer de tot, una aferrada a tothom i molts d'ànims per superar la situació tan complicada que estam
visquent.
Amb la intenció de gestionar les comunicacions de manera ordenada i organitzar millor la
complexitat d’aquesta crisi, hem pensat que serà útil crear aquest butlletí per tal de seguir el dia a dia
de l'escola.
Aquest dies, són moltes les veus que parlen d’un excés de càrrega de treball per a l’alumnat. En som
ben conscients i tractarem de no caure en el parany de pensar que aquesta situació només consisteix
en traslladar la feina del col·legi a les habitacions i/o espais de ca vostra. Les emocions, les angoixes i
les preocupacions també estan conformant un ambient molt complicat que no facilita en cap sentit
l’aprenentatge dels nostres fills i filles. En aquest sentit, des de la Direcció de l’escola, tractarem de ser
sensibles i combinar la necessitat normativa d’un teletreball amb una situació excepcional.
A continuació teniu els enllaços que heu de clicar per tal que els vostres fills o vosaltres mateixos
pogueu accedir a la feina en el format que des de la Inspecció Educativa se’ns ha recomanat. De la
mateixa manera, vos afegim també unes recomanacions que des de l’Equip d’Educació Infantil vos fan
arribar per tal de viure -en la mesura del possible- aquesta situació també com a un espai
d’aprenentatge.

EDUCACIÓ INFANTIL

RECOMANACIONS PER A DIES EXCEPCIONALS
Trobareu informació sobre com viure el procés d'aprenentatge durant aquests dies a la
secció de notícies del web de l'escola
I també a l'enllaç: https://bit.ly/DIESEXCEPCIONALS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Accediu al web de l'escola a la secció de NOTÍCIES o clicau al navegador l'enllaç:
https://bit.ly/MONTISIONTASCA
Aquí podeu clicar sobre ACCEDEIX A LES TASQUES i trobareu tota la feina dividida per
carpetes.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Accediu al web de l'escola a la secció de NOTÍCIES o clicau al navegador l'enllaç:
https://bit.ly/MONTISIONTASCA
Aquí podeu clicar sobre ACCEDEIX A LES TASQUES i trobareu tota la feina dividida per
carpetes.

GRÂCIES PER SER AMB
NOSALTRES EN AQUEST
PROCÉS D'APRENENTATGE

