
              CEIP  ELS MOLINS
  C/ Escola, 57  -  07311 Búger (Mallorca)

Tel: 971 516 978
    ceipelsmolins.buger@educaib.eu
              

Benvolgudes famílies:

Començam el 3er trimestre encara confinats!

Per començar volem fer una agraïment als alumnes del nostre centre, que des 
dels més petits als més grans,s' han hagut d' adaptar a aquesta nova manera de 
treballar i ho estan fent d' una manera fantàstica! Les volem transmetre molts d' ànims 
i que malgrat les tenguem enfora en la distància, les tenim ben aprop dins el cor. 
GRÀCIES!

També un agraïment a les famílies, per la paciència, els ànims, els nervis de la 
situació, l' adaptació a una situació nova, i totes les ganes i interés que hi posau 
ajudant als vostres fills a dur aquest confinament de la millor manera 
possible.GRÀCIES!

I finalment, un agraïment a l' equip de mestres, que amb molt poc temps i 
medis, s' han hagut d' adaptar a una situació nova i complexa i han passat d'una 
professió molt humana, plena de mirades, abraçades, renou de motxilles, renou de pati
i en definitiva, bullici d' escola, a haver de comunicar-se amb els seus alumnes de 
manera telemàtica i cercar la millor manera de fer-los arribar el seu suport, ajuda, 
cercar tasques que puguin ser motivadores en aquest moment tan difícil i  intentar no 
perdre el ritme de feina i d' implicació de l'alumnat.GRÀCIES!

Des de que vàrem començar el confinament, us hem enviat dues planificacions 
de tasques, que podeu trobar encara penjades als blogs d' aula:

Una de dia 16 a dia 27 de març
Una de dia 30 de març a dia 7 d' abril

A partir de dilluns dia 20 d' abril, podreu veure la nova planificació de tasques 
fins a dia 26 d' abril.

És important el retorn de les tasques, dels dubtes que puguin tenir els infants, 
etc...i que no es perdi la comunicació amb els tutors, per poder fer un seguiment d' allò
que van fent.  Sabem que cada família viu una situació diferent, que no és una situació
fàcil per a ningú i ho tenim ben en compte.

També vos adjuntam la Resolució de les instruccions d' avaluació del 3er 
trimestre, tot d' una que els criteris generals de centre estiguin aprovats per Consell 
Escolar també vos informarem.

Molta força i molts d' ànims a tothom!




