
     Curs 2019-2020 

 

Benvolgudes famílies,  

 

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura             

excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir de demà 13 de                 

març tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari                 

lectiu i les activitats extraescolars. 

Aquesta mesura té prevista una durada inicial de com a mínim 14 dies. Prestarem atenció a les                 

instruccions del Departament de Salut i a l’evolució de la situació. 

Davant d'aquesta situació, us comuniquem que el professorat de totes les etapes posarà tasques              

als vostres fills/es via telemàtica i en farà el seguiment.  

 

El procediment és diferent en funció de l'etapa a la qual pertany el vostre fill/a: 

 

INFANTIL I PRIMÀRIA: 

 

● Podeu entrar en aquests enllaços (una carpeta del Drive per a cada curs), on trobareu les                

tasques que us proposem des de l’escola per a cada assignatura. Totes aquestes tasques              

que anireu trobant durant aquests dies són recursos per orientar-vos. Us les fem arribar              

amb la intenció de reforçar els continguts. Si teniu qualsevol dubte sobre aquestes tasques,              

l’equip docent estarem disponibles via mail.  

Carpeta P3 

Carpeta P4 

Carpeta P5 

 
C/ Almansa 52-54. 08042 Barcelona. Telèfon: 93 359 61 81 

 

https://drive.google.com/open?id=1606R6oqR22G_EPnAZOCW29V1lIlhKwx9
https://drive.google.com/open?id=1M6id6lGYb6nRafSVJKPGHLHhveLCRC_c
https://drive.google.com/open?id=1-BSQ7b1E_EjLpKgsc1EJdUzy8Wdgs6yZ
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Carpeta 1r primària 

Carpeta 2n primària 

Carpeta 3r primària 

Carpeta 4t primària 

Carpeta 5è primària 

Carpeta 6è primària 

 

 

SECUNDÀRIA: 

 

● L’alumnat rebrà un correu cada matí amb les feines de cada matèria que el vostre fill/a                

haurà de fer, el professorat en farà el seguiment. Quan es retorni a l’escola s’hauran de                

presentar les feines fetes. Qualsevol dubte que es tingui, el professorat anirà responent els              

dubtes a través del mail. 

 

 

PFI: 

 

● L’alumnat rebrà un correu electrònic a primera hora del matí especificant les tasques i la               

data d’entrega de cada activitat. El professorat estarà a la seva disposició mitjançant el              

correu electrònic de l’escola. 

 

Moltes gràcies per la vostra confiança i comprensió en aquestes circumstàncies extraordinàries. 

 

Atentament,  

Equip Directiu 

 
C/ Almansa 52-54. 08042 Barcelona. Telèfon: 93 359 61 81 

 

https://drive.google.com/open?id=1RQZ7o3EXscTSXmPswEOE4EFQu2iDqCoq
https://drive.google.com/open?id=1i16shTOQqqQwURtHLDfCsVuXosXx9CKF
https://drive.google.com/open?id=1opp66qfePBaXEHMbmVezi_ID_gHq_QiT
https://drive.google.com/open?id=19Qx27_Lz9qijlDa6KZSqCJTBSgX4IeU5
https://drive.google.com/open?id=16wUlF4bUgT-m9JPlK-xvKUu86RrlqRLL
https://drive.google.com/open?id=1r83KXQ-OQdOLsWmTWziVj0ktqpvfom3-

