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Benvolgudes famílies, 

Estem vivint una situació d’excepcionalitat que ens porta a compartir amb vosaltres la 
nostra inquietud per continuar treballant amb l’alumnat des de casa.  

El primer objectiu que hem de tenir tots és el de superar amb èxit aquesta crisi, cosa 
que implica seguir exhaustivament les indicacions que se’ns diu des del Govern i no 
moure’ns de casa.  

El segon objectiu és que els vostres fills i filles no perdin el ritme de treball i que continuïn 
amb els seus aprenentatges. Per aquest motiu, els adults que els acompanyem en el 
seu dia a dia hi juguem un paper fonamental. 

 
Per tal d’assegurar que l’alumnat continua actiu en les tasques escolars, el professorat 
està compartint i enviant materials i activitats als vostres fills i filles mitjançant el correu 
electrònic i el moodle. L’objectiu és ajudar-los a no perdre el ritme d’estudi i a consolidar 
tot allò que s’ha estat treballant a classe. 

En termes generals, les nostres recomanacions són mantenir una rutina diària: dormir 
vuit hores, realitzar exercici, ajudar a l’ordre i neteja de l’habitatge, cuidar l’alimentació i 
el descans i, evidentment,  que hi hagi estones de lleure.  

A banda d’això, convé dedicar un temps diari a l’estudi i a l’activitat escolar. En aquest 
sentit us demanem que ajudeu als vostres fills a: 

- Organitzar el temps d’estudi: planificar les assignatures, fer-se un horari d’estudi 
i realitzar les tasques que proposi el professorat  dedicant una mica de temps a 
cada les assignatura. Recordar-los que no estem de vacances, que estudiant i 
fent tasques mantindran la ment activa. 

- Llegir els ajudarà a entrenar la ment i a millorar els aprenentatges. 

Finalment, cuideu l’estat d’ànim amb sentit de l’humor i optimisme, que són les millors 
eines per fer-ho. 

En definitiva, pensem que cal anar plegats i que convé que motiveu els vostres fills i 
filles a treballar en aquest sentit. Ells i elles saben que ens tenen a la seva disposició. 

Molts ànims i compteu que podeu contactar amb nosaltres si ho necessiteu. 

Salutacions, 

Julio Martínez 
Director INS Damià Campeny 
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