
 

Benvolguts pares, mares i alumnes de l’ESO, 

 

Travessem temps molt difícils a causa de la propagació del virus COVID-19 , 

més conegut com a Coronavirus. Per mesures de seguretat i, per tal, d’evitar 

més contagis, les classes han sigut suspeses fins a nova ordre. Tota mesura de 

seguretat és poca pel que fa als ciutadans i, concretament, als nostres alumnes. 

Però malgrat la suspensió de les classes, l’activitat educativa ha de continuar i 

encara que no podem ensenyar com ho fem habitualment, des de Secundària, 

usarem la pàgina web i les adreces electròniques per garantir la continuació 

de l’activitat pedagògica.  

Tots els dilluns tindran a la pàgina web (en les carpetes de cada curs) la feina 

que hauran de fer al llarg de la setmana. Tindran els dimarts i els dimecres per 

enviar correus als professors per si tenen qualsevol dubte. I tots els divendres 

enviaran per correu les tasques fetes als diferents professors. Cal remarcar que 

aquestes tasques seran avaluades per, si açò s’allarga bastant, poder 

posar-los nota. Per tant, és obligatori el lliurament de totes les tasques en les 

dates fixades (cada divendres o les marcades per cada professor). Tot seguit 

apareixerà el llistat amb les adreces electròniques de tots els professors 

perquè els alumnes puguen posar-se en contacte amb ells o bé per preguntar 

dubtes o directament per enviar-los les tasques fetes. Per descomptat, que els 

pares es poden posar en contacte amb els docents també mitjançant el correu 

electrònic. 

No serà fàcil, cap membre de la comunitat educativa (professors, pares i 

alumnes) estem acostumats a treballar així i més en l’etapa de Secundària però 

amb paciència, treball i dedicació ho tirarem avant i l’activitat lectiva serà el més 

satisfactòria possible.  

Ànim a tots, cuideu-se i ja sabeu, qui puga, QUEDEU-SE A CASA! 

 

 

La Direcció 

 

 

 

 

 

 



 

ADRECES ELECTRÒNIQUES 

1. JOAN AGUILAR 

Joan.mate.bio@gmail.com  

2. CARLA CANO 

Carla.valencia.llati@gmail.com 

3. VICENT CORET 

Nuevomercurio.consejo@gmail.com 

4. M.ÀNGELES ZANON 

mangeles.geografiaihistoria@gmail.com 

5. FÁTIMA RICO 

fatimarico.mercurio@gmail.com. 

6. XAVI SENEN 

efmercurio2020@gmail.com 

7. MARIBEL CRESPO 

profemus1virgen@gmail.com 

8. CARMEN 

carmen.castellano.mercurio@gmail.com 

9. JOAN ANTONI CEBRIAN 

juceflo94@gmail.com 

10. ÀNGEL SÀNCHEZ 

Angelsanchez35@hotmail.com 

11. PILAR SIERRA 

Nuevomercurio.pilar@gmail.com   

mailto:Joan.mate.bio@gmail.com
mailto:Carla.valencia.llati@gmail.com
mailto:Nuevomercurio.consejo@gmail.com
mailto:mangeles.geografiaihistoria@gmail.com
mailto:fatimarico.mercurio@gmail.com
mailto:efmercurio2020@gmail.com
mailto:m.cresposan@gmail.com
mailto:carmen.castellano.mercurio@gmail.com
mailto:juceflo94@gmail.com
mailto:Angelsanchez35@hotmail.com
mailto:Nuevomercurio.pilar@gmail.com

