
Benvolgudes famílies, 
 
 
La situació d’excepcionalitat creada per l’estat d’alarma que té per objectiu aturar l’actual 
propagació del COVID19 s’allarga més enllà de les dues setmanes previstes inicialment. 
 
Moltes de vosaltres heu mostrat preocupació i incertesa pel què passarà amb la formació 
dels vostres fills i filles. 
 

Des del Costafreda us fem arribar unes indicacions que creiem us poden ser d’utilitat. 
Per una banda, el professorat ha elaborat i penjat materials en el nostre entorn virtual 
d’aprenentatge, el moodle. En cada curs moodle, corresponent a les diferents matèries, hi 
ha material audiovisual per poder consolidar aquells aprenentatges rebuts fins el moment 
del tancament del centre. També hi ha la possibilitat de trobar materials per poder ampliar 
coneixements, per aquells alumnes que tinguin interès i inquietud per formar-se de manera 
autodidacta. 
 
El nostre lema és: LA FORMACIÓ NO S’ATURA 
Us recordem que a través del moodle el nostre alumnat es pot posar en contacte amb 
nosaltres, que farem tot el possible per ajudar-los a seguir aprenent. 
 

Per tot això que us hem informat, és important que ens ajudeu a conscienciar a l’alumnat 
de la importància d’anar fent les feines que el professorat del centre ha preparat per aquests 
dies de confinament. Així doncs, us demanem que no defalliu en la tasca de donar suport 
als vostres fills i filles i vetlleu per tal que es prenguin seriosament aquestes tasques i facin 
l’esforç de continuar treballant diàriament a casa mentre no es pugui tornar a la normalitat 
de les classes presencials. 
 

Ara més que mai, les competències d’aprendre a aprendre i autonomia personal prenen 
gran transcendència i han de possibilitar a tot l’alumnat  adquirir unes noves habilitats que 
faran de tots/es ells i elles ciutadans/es de ple dret en un futur proper. 
 
Desitgem que tota la comunitat educativa del Costafreda esteu bé de salut i amb molts 
ànims per continuar endavant. 
 
Salutacions cordials, 
 
 
La Direcció 


