
 
  
 
 
 
 

 
Benvolgudes famílies: 
Degut a les característiques tan especials d’aquest inici de curs, vos volem informar             
de quines seran les dates de les reunions de mares i pares que es realitzaran a                
distància, mitjançant la plataforma Meet, abans de l’inici de les classes. 
Les dates de realització de les mateixes per cada un dels nivells seran: 
 
3 anys - 4t d’educació infantil: dia 7 de Setembre a les 12h 
 
4 anys - 5è d’educació infantil: dia 8 de Setembre a les 13h 
 
5 anys - 6è d’educació infantil: dia 9 de Setembre a les 13h 
 
1r de primària: dia 8 de Setembre a les 14h 
 
2n de primària: dia 8 de Setembre a les 14h 
 
3r de primària: dia 10 de Setembre a les 14h 
 
4t de primària: dia 10 de Setembre a les 14h 
 
5è de primària: dia 7 de Setembre a les 14h 
 
6è de primària: dia 7 de Setembre a les 14h 
 
És molt important l’assistència a aquestes reunions per tal de conèixer els canvis             
que s’han hagut de fer a nivell de centre per PRIORITZAR ELS CRITERIS             
SANITARIS que ens venen marcats per les Conselleria d’Educació i Sanitat de les             
Illes Balears. 
Vos farem arribar l’adreça de correu de centre creada a partir del nom de l’alumne i                
els seus llinatges que heu de fer servir com a mares i pares dels vostres fills i filles.                  
En els propers dies trobareu un video explicatiu a la pàgina web del centre per saber                
com activar-la (té el funcionament com un gmail qualsevol). 
Vos demanam que respecteu aquests criteris SANITARIS, que ens veiem obligats a            
complir com a centre, pel bé de tota la comunitat educativa. 



Estam a la vostra disposició per a qualsevol dubte al telèfon del centre 971-756704              
o bé mitjançant l’adreça de correu del centre ceipdepractiques@educaib.eu. 
 
Atentament, 
 
L’equip directiu 
 
 
Palma, 1 de Setembre de 2020 
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