Benvolgudes famílies, vos comunicam la següent informació referida a l'actual situació generada pel
COVID-19:
•L'estat d’alarma s’ha allargat fins el 26 d’abril.
•Possiblement hi haurà noves pròrrogues i la tornada a les aules serà gradual. Molt
probablement no tornarem el dilluns 27 d’abril, serà més tard.
•El curs no s’allargarà més enllà del 19 de juny, que és el darrer dia lectiu del curs.
•Durant la Setmana Santa no es penjaran tasques noves. Els alumnes que van endarrerits
poden acabar les tasques pendents.
•Després de les vacances de Setmana Santa, concretament el 20 d’abril, ens tornarem a posar
en marxa (a distància).

•Enllaç d’activitats recomanat per la UIB: recomanacions d’activitats d’oci. No són obligatòries,
òbviament. Hi ha moltes temàtiques i propostes diferents! Es tracta de poder passar una bona
estona si vos fa ganes. Enllaç activitats oci UIB
•La Conselleria d'educació publicarà, durant les vacances de Pasqua, unes instruccions
d'avaluació per al darrer trimestre.

•Educació i UIB acorden convocar les proves ordinàries de les PBAU per als dies 7, 8 i 9 de
juliol. Llegeix la notícia completa aquí.
•Educació canvia a dia 8 i 9 de Juliol les proves d’accés als cicles de grau mitjà i grau superior.
•En breu la Conselleria publicarà unes instruccions sobre les opcions que hi haurà per dur a
terme l’FCT durant aquest tercer trimestre i poder titular al Juny. De moment ens han avançat
que en cas que es pugui dur a terme l'FCT, aquesta no durarà més de 220 hores. Si l'FCT no
es pot dur a terme, estan analitzant la possibilitat de poder fer un projecte en substitució
d'aquesta.

•Escolarització: El calendari d’escolarització queda ajornat per l'estat d'alarma: Enllaç a
escolarització.
Després de les vacances de Setmana Santa, en funció de l'evolució de la situació, la Conselleria
d'Educació publicarà una nova resolució amb un nou calendari. Si no hi ha canvis, haureu de presentar
les sol·licituds del procés d'admissió durant el mes de maig en format telemàtic o en paper, d'acord
amb la resolució de 5 de març de 2020.
Pel que fa a les jornades de portes obertes, quedam a l’espera de noves instruccions. En tot cas,
anirem informant de tot a la pàgina web, Facebook i Instagram.
Vos desitjam que tengueu unes bones vacances de Pasqua i molta salut!!!
Ànims!!! Esperam retrobar-nos aviat!!!

