Avda. Blasco Ibáñez, 171
46022 VALÈNCIA
: 961 20 55 60
46023900@gva.es

Hola famílies! Hola alumnes!

Després d’una setmana molt intensa d’informacions i recomanacions
iniciem la nostra aventura telemàtica.
S’han acabat els dies de “vacances falleres” i ja tenim les
instruccions clares.
Iniciem una nova etapa al món educatiu que anem a protagonitzar tots i totes des
de casa!
Estem treballant per actualitzar i dinamitzar la nostra web. Animeu-vos a visitar-la!

cpmarenostrum.es
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El canal oficial de comunicació entre l’escola i les famílies és WEB FAMÍLIA. Per
tant, si encara no esteu donats/donades d’alta podeu fer-ho enviant el document
corresponent, degudament emplenat, al e-mail del centre (46023900@gva.es).
Després, des del centre rebreu un e-mail per activar-vos. A través de web família
s’envien informacions dels tutors/es però també del centre per a tot l’alumnat.

També sabeu que tot el professorat disposem d’un e-mail a través del qual enviarem
el treball escolar i que els xiquets i xiquetes podeu demanar als pares i mares
utilitzar per a escriure’ns. A través dels tutors i tutores ho canalitzarem tot, igual
que a l’escola.

Estem segurs i segures que ja heu tingut moltes
idees innovadores per seguir aprenent en família i
que no falte el bon ànim! Podeu compartir-les amb les
vostres classes, amics i amigues!

Sabeu, per tota la informació que ens està arribant estos dies,
que és important mantindre’s ocupats i ocupades, intentar seguir
un horari o rutines, pensar en positiu i tindre molta, molta
paciència.
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La nostra recomanació és realitzar les tasques més acadèmiques pel matí, després
de desdejunar i recollir l’habitació. Però entenem que cada família viurà una realitat
diferent i per tant us podeu organitzar com considereu més oportú.

Esperem que totes les persones al vostre voltant estiguen bé. Molts ànims a aquells
i aquelles que heu de seguir anant a treballar i especialment als i les que formeu
part del món sanitari, dels cossos de seguretat i dels mitjans de comunicació.

MOLTÍSSIMES GRÀCIES PER LA IMPLICACIÓ I LA CONFIANÇA! Nosaltres
trobem molt a faltar als vostres fills i filles! CUIDEU-LOS! CUIDEU-VOS!

Entre tots i totes ho aconseguirem!
Famílies i escola fem un bon equip!

Equip docent,
CEIP MARE NOSTRUM
València, 23 de març de 2020.
IMPORTANT:
SEGUINT
INSTRUCCIONS
DE
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, L’ESCOLA ESTÀ TANCADA. LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL
CEIP MARE NOSTRUM ENS QUEDEM A CASA.

