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Benvolgudes famílies,  
 
Avui fa dues setmanes que vam tancar el centre. Una situació que no havíem viscut mai i que com ja 
sabeu es prolongarà unes setmanes més. 
 
Per aquest motiu, a més de saludar-vos i desitjar que tots vosaltres i família estigueu bé, aprofitem 
aquesta ocasió  per fer un repàs i informar-vos de diverses qüestions que són  del vostre interès: 
 
1. Orientacions famílies. Des d’un principi vam posar en funcionament a la web 
www.escolaanglada.cat de l’escola dos  apartats nous “Activitats complementàries i orientacions” i 
“informació coronavirus”(Pestanyes inferiors de la pàgina inicial). 
 
Avui hem actualitzat l’apartat “Activitats i orientacions famílies”, introduint  canvis significatius que us 
facilitarà la informació en aquest àmbit.  En pocs dies s’incorporaran altres activitats i plataformes 
educatives que s’aniran actualitzant.  
 
Per altra banda, dins aquest apartat hem relacionat els correus electrònics de totes les tutores del 
centre. Si teniu alguna qüestió a plantejar ho podeu fer enviant-li un correu.  
  
2. Telèfon d’atenció. Amb la intenció d’atendre les consultes que necessiteu plantejar directament, a 
més del correu electrònic de l’escola,  hem habilitat de dilluns a divendres, el número de telèfon 659 039 
332 en horari de 11:30 h a 13 h. 
 
3. TokApp. Aquelles persones que durant la instal·lació de l’App TokApp no puguin fer la validació, és 
necessari que ens ho comuniqueu per correu electrònic (b7006711@xtec.cat),  indicant el vostre nom i 
cognom, el vostre telèfon i el vostre correu electrònic. Estem repassant tots els telèfons i correus 
electrònics de les famílies, en el cas feu un canvi és important que ho comuniqueu al centre. 
 
Tal com un vam comentar,  aquesta aplicació serà un dels canals  de comunicació ràpid escola-família. 
Avui aquest escrit s’ha enviat al mateix temps per tres canals: WhatsApp, correu electrònic i TokApp.  
 
4. Informes d’avaluació de primària(2n trimestre). Independentment que l’escola es trobi tancada, els 
equips docents han fet les avaluacions de l’alumnat  via online. La setmana vinent la cap d’estudis us 
enviarà per correu electrònic els informes del/la  vostre fill/a. 
 
5. Moments d’escola. Durant la setmana vinent les famílies d’educació infantil rebreu el document 
“Moments d’escola” al vostre correu electrònic. 
 
6. Preinscripció curs 2020-21. Estem a l’espera de rebre les indicacions del Departament d’Educació. 
Quan les tinguem us informarem. 
 
Bé, si bé ara no és el moment,  dir-vos que les circumstàncies i la situació que estem visquem ens 
obliga a fer una reflexió individual i col·lectiva. No hi ha dubte que el coronavirus ha posat en evidència 
la nostra fragilitat com a societat i com espècie. De les dificultats s’ha d’aprendre i, caldrà fer una reflexió 
en el sentit que els nostres infants i joves, també els adults, aprofitem aquesta oportunitat per valorar la 
nostra visió de les coses i del nostre projecte de vida. En tot cas, és un moment per valorar  els valors 
humans, la convivència i la gestió sostenible de la nostra societat. En seguirem parlant!  
 
De part de tot el claustre, una forta abraçada! 
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