
Benvolguda família, 

Com segurament ja sabeu, l'estat d'alarma s'ha prorrogat fins a l'11 d'abril. 
Pel que fa a les classes, el Departament d'Educació no té prevista en 
aquests moments una data de retorn dels alumnes als centres. Per tant, no 
us podem dir encara fins quan es mantindrà la situació actual. 
  
Sabem que el Departament es planteja la possibilitat que, passada la 
Setmana Santa, es reprengui el curs de forma telemàtica, per mitjà d'entorns 
com els que ja utilitzem a l'Institut: Moodle i Google Classroom. Però no hi ha 
cap concreció al respecte. Tampoc no hem rebut cap instrucció sobre 
l'avaluació del 2n trimestre, ni sobre altres procediments que han quedat 
ajornats, com la preinscripció. De seguida que en sapiguem alguna cosa, us 
ho comunicarem. Altres activitats que teníem programades durant el període 
de confinament (jornada de portes obertes, trobada d'alumnes de 6è, 
projectes, xerrades d'orientació, tallers, sortides, viatges, pràctiques, mobilitat 
Erasmus...) queden pendents per més endavant, sempre que el calendari 
ens ho permeti. No dubteu que buscarem la millor solució per minimitzar 
l'efecte d'aquest llarg parèntesi. 

 
Respecte de les Proves d'Accés a la Universitat, el Departament ha anunciat 
que es faran entre el 22 de juny i el 10 de juliol. També hi ha el compromís de 
flexibilitzar les proves per mirar de compensar la manca d'hores de classe 
presencials dels alumnes de 2n de batxillerat. 
  
En qualsevol cas, des del centre seguim donant continuïtat a l'activitat docent 
proposant tasques a l'alumnat per mitjà dels entorns Moodle i Classroom. Us 
recordem que, tot i que de moment no es poden considerar tasques 
exigibles, sí que són molt útils i recomanables. Us demanem, per tant, que 
vetlleu que els vostres fills les estan fent. 
  
Per part nostra, tant l'equip directiu, com els equips docents i els 
departaments ens mantenim operatius i en comunicació constant.  
  
Recordeu que podeu contactar amb l'Institut per correu 
electrònic: iescastellet@xtec.cat. 
  
Cuideu-vos molt i, sobretot, quedeu-vos a casa. 
  
Una salutació ben cordial, 
  
Equip Directiu 
Institut Castellet 
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