
                  

                                                                                                                             
 

Estimades famílies. 
  

Com tots sabeu, estem passant per una situació difícil i complicada per a tots. Des del Col·legi us 
volem transmetre tranquil·litat i serenitat per afrontar aquesta situació. 
 

 Estem treballant perquè vosaltres i els vostres fills feu la vida el més normal possible, per la qual 
cosa us comuniquem que a partir del proper dilluns 23 de març i fins a nova ordre: 
 

1. L’horari del centre per atendre  les famílies de forma telefònica o via e-mail serà de 9:00 a 
13:00 i de dilluns a divendres. 

 

2. Segons el Decret de 16 de març, i en l’actual estat d’alarma, el centre ha de romandre tancat 
a tota persona no treballadora del mateix. No us preocupeu pels llibres; tenim les ferramentes 
suficients  per a complir amb els nostres objectius. 

 
3. Per a dubtes sobre contrassenyes de comptess de Google o Educamos, cal que contacteu amb 

Secretaria: claves@dominicoscoval.org 
 
 
4. Si algú no té Educamos i vol donar-se d’alta, ha de contactar amb Secretaria a traves del correu 

educamos@dominicoscoval.org . Tal com s’informà a principi de curs, les noves altes en el 
servei es faran durant l‘última setmana del mes en curs. 

 
5. En el  web del Col·legi tindreu tota la informació necessària relacionada amb els processos 

d’ensenyament-aprenentatge dels vostres fills. 
 
6. El correu corporatiu  que es creà a principi de curs als alumnes des de 5é de Primària fins a 2n 

de Batxillerat, és el que cal utilitzar per a estar connectats al col·legi, així com al seu DRIVE. 
 
7. Per als alumnes d’Infantil fins 4t de Primària es facilitarà un enllaç per  accedir al DRIVE, on es 

deixarà el material de treball. Aquest enllaç es penjarà en  Educamos i el Web. 
 
8. Per als alumnes d’ESO i Batxiller, s’ha creat un horari especial perquè els alumnes estiguen 

en contacte directe, en eixes hores, amb els professors de les assignatures troncals en les 
hores que s’ha planificat a tal efecte. Aquest horari el penjarem  divendres com a tard en 
Educamos y el web del Col·legi perquè tots hi  tingueu accés. 

 
9. Per als alumnes d’Infantil i Primària, també s’ha creat un horari especial que es penjarà en 

Educamos i en el Web amb un enllaç al DRIVE. Els professors de cada curs us donaran les 
indicacions oportunes perquè pugueu orientar i ajudar els vostres fills. 

 
10.  Recordeu que us podeu posar en contacte amb el professorat a través del correu que teniu al 

final de l’agenda i en el web..  
 
11. Igualment, l'equip d'orientació està a la vostra disposició per a tot allò que necessiteu a través 

del correu electrònic que podeu consultar en la web del col·legi. Pròximament ens posarem en 



                  

                                                                                                                             
 

contacte amb vosaltres per a oferir-vos idees i estratègies per a fer front a aquesta situació i 
reprendre l'orientació amb els nostres alumnes. 
 

12. En tots el casos us demanem, por favor, que respecteu els horaris per a contactar amb 
qualsevol membre del Col·legi, perquè en una situació com aquesta, ells també han de 
compaginar treball i vida familiar, i sabeu perfectament que s’hi fa molt complicat. Cal recordar 
que el professorat hem de seguir amb la nostra programació de treball del centre, realitzant 
tarees que no són directament relacionades amb els vostres fills però que recauen sobre la 
seua educació: videoconferències que haurem de fer per curs, cicle i departaments, una nova 
programació d’acord a aquesta situació, nova preparació de classes i material, etc... 

 
Per últim, us volem transmetre que en cap moment estareu desatesos. Sabem de la complexitat 
de compaginar el món laboral amb la part familiar en el mateix espai i a les mateixes hores, i també 
tenim en compte que en moltes llars sols es disposa d’un dispositiu (o cap i tampoc impressora) i 
el que hi ha és prioritari per al tema laboral. 
 
També us fem la reflexió, que no totes les famílies coneixen i saben manipular amb domini les 
noves tecnologies i en situacions així cal pensar en la globalitat del col·legi.  
 
Gràcies hui més que mai per la vostra inestimable col·laboració i comprensió. Us recordem la 
importància de complir amb totes les normes que ens marquen des dels organismes competents. 
Cuideu-nos molt i recordeu, 
  
                                                    ESTEM AMB VOSALTRES 

 Us deixem ací el link que havíem anunciat en el vídeo que us férem arribar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yLOvkjEenCg 
 

 
                              Equip directiu d’INFANTIL-PRIMÀRIA i ESO-BATXILLER 

 


