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Benvolgudes famílies,
El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a
mesura excepcional, mantindrà la suspensió de les classes
i de les activitats
extraescolars, fins a nou avís. Per tant, l’institut romandrà tancat més temps del que
estava previst.
Continuarem pendents dels comunicats que ens arribin del Departament de Salut i
d’Educació en referència a l’evolució de la situació.
Us recordem que és necessari que mantingueu oberts els canals de comunicació fluïds
amb el personal del centre educatiu mitjançant l’entorn Moodle.
Afegir que el professorat està treballant per a proposar activitats i reptes setmanals,
perquè les vostres filles i els vostres fills segueixin actius des de casa i us encoratgem a
fer ús d’un nou curs obert que hem creat especialment per aquests dies, on hi trobareu
activitats de caire lúdic per a tota la família: Cultiva el cos i la ment.
Recordem que les tasques enviades pel professorat a tots els cursos són voluntàries i no
es qualificaran. El propòsit és mantenir la ment activa, ocupada i no preocupada. No ha
de suposar per a l’almune/a i la família una pressió i cap penalització en les notes.
Sí que hem comunicat al professorat que faci retorn de les activitats fetes pel seu
l’alumnat.
També us recordem que cal que seguiu les indicacions, recomanacions i protocols que
estableix el Departament de Salutpel que fa a la prevenció.
Finalment, el Departament d’Educació farà arribar a la direcció del centre les indicacions
pertinents en relació als dubtes que puguin anar sorgint.
En relació a l’Institut us anirem informant pel canal Noticies del Moodle de l’Institut LLuís
de Peguera.
Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració, I us desitgem salut i benestar.
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