RESUM DE LA REUNIÓ FAMÍLIES ENLLAÇ DEL 17 D’ABRIL DE 2020
1. CONTACTES MESTRES-FAMÍLIES-ALUMNES
● A través del Google Meet les tutores faran videotrucades tant en petits grups
com de manera individual (amb alumnes i famílies).
● Us vam enviar un tutorial de com fer servir el Meet (també està penjat a la web)
● En relació a les videotrucades, les famílies rebreu:
-

Un primer correu electrònic informant-vos de la data i l’hora.

-

Un segon correu electrònic uns minuts abans de la videoconferència
amb l’enllaç a aquesta.

● Les reunions en petit grup començaran la setmana vinent. Per aquesta
convocatòria les tutores es posaran en contacte amb vosaltres via mail i/o via
telefònica (amb número ocult).
● Donades les circumstàncies, pot ser que les tutores de 6è mantinguin una
comunicació més freqüent amb el seu alumnat.
● Aquells casos particulars (no tenim resposta dels mails o bé hi ha problemes
de connectivitat i/o dispositius), la comunicació serà via trucades telefòniques.
● A més del Google Meet, mantenim els altres canals de comunicació que ja
teníem actius (Tellfy, web, xarxes socials, correu electrònic).

2. INFORMACIÓ RESPECTE EL 3r TRIMESTRE
● Respecte a l’avaluació encara estem esperant instruccions exactes per part
del departament, però en cap cas penalitzarà a l’alumnat.
● Pel que fa al tipus d’activitats que proposem seran més competencials,
significatives i globals, enfocades en centres d’interès (com per exemple Sant
Jordi per la setmana vinent i l’eix transversal per l’altre setmana).
● Es necessita un mínim de retorn d’aquestes activitats per part de les famílies,
tot i que entenem que les situacions són diverses.

3. CONNECTIVITAT I DISPOSITIUS
● La situació de confinament comporta la posada en marxa de l’Aprenentatge
Virtual.
● Per tal de poder portar-ho a terme cal una detecció de necessitats de
connectivitat i/o dispositius de les famílies.
● Les dues administracions, el Departament i l’Ajuntament, estan buscant la
manera de cobrir les diverses necessitats de les famílies. Tot i que no hi ha una
data concreta ni es pot assegurar que puguin donar resposta a tothom.
4. APARTAT ECONÒMIC
● Totes les sortides del 3r trimestre queden anul·lades.
● Respecte a les quotes de material, sortides i colònies s’està gestionant la
manera de retornar els diners corresponents. La proposta es presentarà al
Consell Escolar. Un cop aprovada, s'informarà a les famílies.
5. PREINSCRIPCIÓ
● No tenim nova informació al respecte.

6. HIMNE DE L’ESCOLA
● Proposta per dur a terme durant la setmana de Sant Jordi: un concurs per
crear l’himne de l’escola.
● S’envia informació per mail i Tellfy.

