Col·legi Nostra Senyora de la Consolació

educam per a la vida

ALUMNAT D’ESO
Estimades famílies,
En funció de la decisió presa per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears de tancar els centres
educatius per ajudar a controlar l’expansió del COVID-19, volem informar-vos de com gestionarem aquesta
situació per la nostra part tot seguint les indicacions de la Inspecció Educativa.
1) Les classes i qualsevol activitat escolar queden suspeses durant 15 dies i fins nou avís.
2) Dia a dia el professorat enviarà a l’alumnat la tasca diària que haurà de fer a través de Google
Classroom i/o iTunes U.
3) Aquestes tasques serviran per repassar continguts i avançar en altres dins la mesura del que sigui
possible.
4) Totes aquestes tasques estaran disponibles a les 8:00 h i hauran d’haver-se completat abans de les
14:00 h. Puntualment, algunes tasques tendran un horari determinat (p. ex., proves d’avaluació que
s’activaran a una hora determinada i en el temps que consideri el professor hauran d’estar fetes).
5) El professor de cada assignatura revisarà i avaluarà les tasques entregades.
6) A ALEXIA se continuaran publicant les notes.
7) Les càmeres dels iPads estaran activades per poder realitzar algunes de les tasques proposades.
Les famílies que no hagin assistit al col·legi divendres 13, poden passar a recollir aquest material pel centre
a partir del dilluns.
Per la nostra part, no pretenem que aquestes tasques suposin una càrrega excessiva per a l’alumnat, però
a causa de la importància d’aquesta etapa educativa no podem interrompre el seu aprenentatge durant
aquest llarg període.
Els tutors i la resta de professorat del centre estaran disponibles durant tot l’horari escolar i hi podreu
contactar a través del correu personal.
paquita@nsc-alcudia.com

belen@nsc-alcudia.com

bel@nsc-alcudia.com

ana@nsc-alcudia.com

patriciamartinez@nsc-alcudia.com

xisca@nsc-alcudia.com

patricia@nsc-alcudia.com

mariaantoniamir@nsc-alcudia.com

mangeles@nsc-alcudia.com

tonicoll@nsc-alcudia.com

mateu@nsc-alcudia.com

chus@nsc-alcudia.com

mariadelmar@nsc-alcudia.com

gisela@nsc-alcudia.com

A més, l’equip directiu queda a la vostra disposició per qualsevol consulta. Si necessitau contactar-hi,
podeu cridar al telèfon del col·legi (971545843) de 8:30 h a 13:30 h.
Gràcies per la vostra col·laboració
Us mantendrem informats de qualsevol canvi important.
Direcció
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