
 

LA FORMACIÓ NO S'ATURA 

 

Benvolguts alumnat i 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. 

 

 

Des de l'Institut Alfons Costafreda us recordem que 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 per poder consolidar i ampliar aquells aprenentatges rebuts fins el 

moment del tancament del centre. 

 

El nostre lema és LA FORMACIÓ NO S’ATURA, i és per això que que cal prendre consciència de 

la importància d'anar fent les activitats que el professorat del centre ha preparat per aquests dies de 

confinament.  

 

Els estudiants de postobligatoris (Cicles Formatius i Batxillerat) tenen l'autonomia suficient com 

per treballar alguns dels continguts dels seus estudis mitjançant les eines virtuals que els anem 

proporcionant, i que els permeten posar-se en contacte amb els docents de diferents maneres. És 

necessari, doncs, que aquests estudiants continuïn treballant des de casa per poder assolir aquesta 

etapa formativa amb garanties d'haver treballat els continguts i les competències més importants. És 

per això que es farà una valoració positiva d'aquestes tasques en l'avaluació. 

 

També recordem que l'alumnat de 1r de Batxillerat ha de continuar fent el Treball de Recerca, i que 

aquests dies poden proporcionar el temps i la concentració necessaris per avançar-lo. Per tant, és 

convenient que l'alumnat es posi en contacte amb els seus respectius tutors. 

 

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 i 

totes elles ciutadanes 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 

 


