
 
Benvolgudes famílies, 
 
Com ja sabeu, per causa major i seguint ordres del Govern de les Illes Balears, els                
alumnes no assistiran a l’escola a partir del 16 de març. La durada estimada de la                
suspensió de les classes presencials és de dues setmanes, si bé podria ser menys o més                
temps depenent de les ordres dels òrgans competents. 
 
Encara que els alumnes no estaran al centre, des de l’escola es farà arribar feina               
periòdicament a tot l’alumnat de manera telemàtica per tal que els alumnes puguin             
continuar la seva formació de la millor manera possible: 
 

- A Educació Infantil i Educació Primària s’enviaran les tasques al correu electrònic de             
les famílies de manera setmanal; aquells cursos de 5è i 6è d’Educació Primària que              
estan habituats a fer servir la plataforma Google Classroom, la podran utilitzar            
també com a eina de treball. 

- A ESO, Batxillerat i els cursos de Formació professional, les tasques a realitzar es              
faran arribar directament als alumnes per correu electrònic o mitjançant la plataforma            
Google Classroom de manera diària. 
 

És possible que les primeres tasques les rebeu a partir del dilluns a les 12h, per tal que el                   
professorat pugui coordinar i preparar aquestes tasques de manera adient. 
 
La comunicació amb els mestres o professors es matendrà mitjançant correu           
electrònic per tal de poder aclarir qualsevol dubte o qüestió respecte a la feina dels               
alumnes. Disposau dels correus electrònics del professorat a la web del cide www.cide.es a              
l’apartat Secretaria dins circulars per etapes. Els mestres i professors procuraran contestar            
(prioritàriament en horari laboral) tan prest com sigui possible, encara que pregam que             
sigueu comprensius respecte a la situació actual, ja que com al dia a dia de l’escola, hi pot                  
haver professors o mestres malalts qualque dia, o moments en els quals per circumstàncies              
de conciliació familiar o reunions de coordinació puguin no estar disponibles.  
 
Respecte a les quantitats facturades durant el temps que l’escola hagi de romandre             
tancada, vos informam que es reintegrarà la part proporcional dels dies de suspensió dels              
serveis habituals (menjador, activitats extraescolars, ruta escolar…). 
 
També seguint les instruccions oficials, ens veim obligats a cancelar els viatges            
d’estudis, acampades… dels pròxims dos mesos. En aquest sentit, no es realitzarà el             
viatge d’estudis de 4t ESO, l’acampada de 2n ESO, la Travessa a la Serra de Tramuntana                
de 5è i 6è d’Educació Primària, la sortida al cinema d’anglès de tots els cursos a partir de 1r                   
ESO… Començam a fer les gestions oportunes per realitzar els reintegraments pertinents.            
Altres sortides posteriors com el viatge d’estudis d’Educació Primària, acampades de final            
de curs, estada internacional a Brighton… queden pendents de noves indicacions dels            
organismes pertinents. 
 

http://www.cide.es/


 
A més de la Festa de Primavera, que ja vos havíem indicat que suspeníem fins a nou avís,                  
hem ajornat o cancelat de manera preventiva les celebracions de la Nit de l’art i la Cursa                 
Solidària de l’escola. 
 
A dia d’avui no tenim constància de cap cas de coronavirus al centre (ni per part                
d’alumnes ni personal del centre). Vos pregam no difondre informacions no contrastades ni             
confiar en els mitjans de comunicació no oficials (com els grups de WhatsApp). En              
qualsevol cas, vos demanam que si es diagnosticàs qualque cas de COVID-19 a qualsevol              
membre de la comunitat educativa CIDE, ens informeu contactant amb el centre per telèfon              
(971606499) o mitjançant el correu electrònic coronavirus@cide.es. 
 
Per tal de disminuir els riscos i facilitar la vostra conciliació familiar, si teníeu qualsevol               
tutoria amb el professorat del centre durant el temps que duri la suspensió de les classes                
presencials, el mestre o professor en qüestió es posarà en contacte amb vosaltres per tal de                
mantenir la tutoria de manera telefònica o acordar una nova data per a la reunió. En                
qualsevol cas, si una família vol ser atesa al centre de manera presencial, ho podrà fer,                
sempre amb cita prèvia. 
 
Vos continuarem informant de qualsevol novetat mitjançant els canals oficials: la pàgina            
web www.cide.es, i les xarxes socials (Facebook Col·legi CIDE Cooperativa d’Ensenyament,           
Twitter @CooperativaCIDE, i Instagram col.legi_cide).  
 
Agraïm a tota la comunitat educativa el seu suport i comprensió durant aquest període de               
temps complicat per a tots. 
 
Atentament, 
 
La Direcció i el Consell Rector de la Cooperativa CIDE 
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