Representants de Famílies en el
Consell Escolar Ins. J Rubió i Ors

Hola famílies del Rubió,
Desitgem que estigueu bé de salut en aquests moments complicats i d'incertesa en els que tots
i totes ens trobem. Us enviem molts ànims, amb ganes infinites de tornar a la normalitat i a les
activitats del dia a dia.
En referencia al inici telemàtic del 3r trimestre que segons les instruccions del Departament
d’Educació, va començar el passat 14 de abril, volem compartir amb vosaltres algunes
consideracions:


El més important és l’estat emocional familiar i especialment dels nostres fills i filles.



Els nostres fills i filles no han de perdre el vincle amb l’institut i hem d’acompanyar i
animar a participar a les activitats propostes del centre.



És evident que moltes llars no disposen dels recursos tecnològics ni dels espais
adequats, ni la disponibilitat que ens agradaria per acompanyar per dur a terme
aquestes activitats, en un moment en què alguns adults continúen treballant dins i/o
fora de casa (personal sanitari, supermercats, autònoms, personal de neteja…)



Segur que a moltes famílies la situació personal, de salut, familiar, laboral i econòmica
és desfavorable, no dubteu en demanar ajuda, així mateix restem a la vostra
disposició.



No oblidem que hi ha dues avaluacions ja fetes i amb les competències avaluades.



Considerem que s’ha de desenvolupar el tercer trimestre, amb garanties d’equitat,
qualitat i d’igualtat d’oportunitats i sense penalitzar.

Ens consta, que les consignes rebudes del Departament d'Educació, a partir del 13 d'abril
l'avaluació serà qualificadora però no penalitzadora, deixen clar que:
“Les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor afegit en l’avaluació
de l’alumne, i no una penalització, atès que no es pot garantir que tots els alumnes disposin
de les condicions materials adequades per a portar-les a terme a distància.”
Salut famílies, ara toca cuidar-nos moltíssim.

Restem a la vostra disposició, no dubteu en contactar amb nosaltres si ho necessiteu.
Confinats a casa, a 20 de abril de 2020
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