
 

Benvolgudes famílies: 

La suspensió d’activitats lectives durant quinze dies decretada per la Conselleria d’Educació,            

Universitat i Recerca té per objectiu frenar la difusió de la pandèmia causada pel coronavirus               

Covid-19. 

Hem de tenir molt present que no es tracta d’un període de vacances escolars sinó d’un període                 

excepcional en el qual és molt important reduir al màxim els moviments de les persones. Per                

aquest motiu és molt important que els vostres fills i filles quedin a casa i que evitin tant com sigui                    

possible el contacte amb altra gent. 

Hem rebut instruccions de la Conselleria d’Educació relatives a l’atenció telemàtica als alumnes             

de les Illes Balears. Consultau la pàgina web del CEIP Joan Veny i Clar              

(www.ceipjoanvenyiclar.cat). Ateneu només les informacions de les fonts oficials. 

Els Informes de notes de la segona avaluació de tots els grups de primària s’entregaran               

telemàticament el dia previst: divendres 27 de març a les 15:00 hores. L’alumnat d'infantil i els                

que no teniu accés al Gestib els rebreu en mà en reanudar les classes.  

És convenient revisar la pàgina web del centre per estar informats de les actualitzacions. 

Per facilitar les consultes amb les mestres i el seguiment de les activitats educatives, hem               

publicat els correus electrònics a la web del centre. 

Us vàrem fer arribar un conjunt de tasques de reforç i consolidació per poder anar fent aquests                 

dies des de casa. Seria convenient planificar-se i anar-les realitzant a poc a poc. A mesura que                 

estiguin fetes les podeu enviar al correu de la mestra corresponent per poder corregir-les i               

fer-vos arribar una resposta si escau. 

És molt important que tant l’alumnat com totes les famílies entenguin que la suspensió temporal               

de les classes implica seguir les indicacions de les autoritats sanitàries: evitar reunions d’oci (no               

sortir de casa si no és imprescindible), seguir recomanacions d’higiene (rentat de mans, mans              

enfora de la cara, …) i evitar al màxim el contacte interpersonal (visites, estretes de mans, etc.). 
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