
Resum Cafè-Tertúlia virtual entre delegades de classe, la junta de l’AMPA i la direcció de 
l’escola 01/07/2020 

Valoració de les famílies 

Resumim en un sol punt les opinions expressades per cada una de les delegades, ja que en 
general son bastant similars. 

Totes les opinions van ser les personals de les delegades, ja que no es van rebre en els grups de 
whatsapp valoracions per part de les famílies. Els grups van estar actius durant l’inici del 
confinament, on es compartien activitats i preocupacions, a mesura que ha avançat el 
confinament s’ha perdut el contacte amb les famílies 

A tots els grups ha agradat el projecte plantejat i les activitats dutes a terme. Tot i que cada 
infant és un món i un mateix projecte ha enganxat a uns i no a altres.  

Una excepció va ser el projecte de P5, el projecte de la Joana Biarnés, ja que va haver-hi 
problemes perquè les activitats previstes no es van poder fer. El Departament d'Educació va 
definir molt tard les directrius sobre els drets d’imatge. I per això, moltes activitats es van haver 
de canviar a última hora. Això va provocar que hi hagués poc seguiment del projecte, la direcció 
comenta que en són conscients i que també ha sortit en les seves valoracions. 

Que les feines es donessin setmanalment i no diàriament ajudava a poder planificar infants i 
famílies. 

Des de primer valoren que les videoconferències eren molt fredes, que la mestra no donava joc, 
però com ja ha passat al llarg del curs. 

També s’ha comentat que alguns infants ja tenen en ment que el projecte del tercer trimestre 
el trien i voten ells, i com que va ser dirigit els va decebre una mica. 

També en diferents cursos ha sortit que la recollida de les coses a finals de curs va ser molt freda. 
L’escola va estar plantejant-se com fer-ho, però la impossibilitat que tot el professorat pogués 
anar a l’escola (hi ha docents vulnerables: embarassades, problemes respiratoris, ...) i les 
instruccions del departament no ho van fer possible. 

També s’ha comentat que la utilització de diferents eines de comunicació (mail, dinantia, drive, 
...) ha complicat les coses tant als infants com a les famílies, cada especialista donava i rebia les 
feines de forma diferent. El claustre també ho ha valorat negativament i si es repeteix de nou  
s’agruparà en un sol canal. el classroom a 6è ha anat molt bé, a 5è anaven més perduts ja que 
encara no estaven habituats a usar-lo. L’escola es planteja introduir el classroom a partir de 4rt. 

A 4t han manifestat un descontent amb la metodologia de treball de science, no degut al 
confinament sinó del funcionament durant tot el curs. S'ha creat una comissió de llengua 
estrangera que englobarà: francès, anglès i science amb totes les docents que impartiran alguna 
de les àrees. La Science tornarà a la metodologia que s'utilitzava fins aquest curs. S'ha manifestat 
en les valoracions escrites per les famílies una certa por a que els infants no assoleixin els 
continguts de Science per fer-los en anglès, tot i que han vist aquest any, que s’ha fet ciència en 
català a 6è, que els alumnes tenen els coneixements.  

A 5è valoren que hi hagut molts deures, i que va ser un desbordament per les famílies ja que no 
podien ajudar. Des de 5è demanen més videoconferències. 

L’escola comenta que han rebut tan missatges de famílies que es queixaven que enviaven massa 
feina com d’altres tot el contrari, que en necessitaven més, i per això a mig confinament van 
crear l’apartat a la web de “recursos educatius” on afegien continguts extres. 

A 6è ha sortit la queixa de que no hi hagut comunicació amb les famílies del seguiment dels 
alumnes, si un no feia les activitats s’avisava a l’infant però no als pares. Demanen que hi hagi 
més comunicació amb les famílies. Una mare també comenta que personalment trobava que 
algunes  videotrucades eren molt fredes. 



Hi ha una preocupació per com serà la tornada. 

Confinament 

Les primeres setmanes de confinament l’escola no tenia previst que el tancament s’allargués 
tant. Per això, no es van fer propostes a l’inici del confinament pels grups d’infantil. 

Amb els grups d’infantil, a l’escola li va costar molt trobar la manera de com poder treballar des 
de casa. No veien clar com treballar via telemàticament.  

Des de l’equip de mestres, valorant com han anat els projectes, han vist que si de cara el futur 
es repeteix la situació es plantejaran els projectes per cicles. 

Durant el confinament l’equip de mestres han fet formació sobre com treballar els continguts 
per via telemàtica i s’han preparat per si es torna a repetir la situació. Veient les valoracions de 
les videoconferències, pensant en futurs confinaments, caldrà preparació dels docents en 
dinamització de videoconferències. 

Inici curs vinent 

L’escola està elaborant un Pla de reobertura de Centre, tot i que estan pendent de rebre totes 
les instruccions per part del departament d’Ensenyament. Aquest Pla inclourà  un Pla de 
Contingència, que contemplarà com treballar en cas que ens tornessin a confinar. 

El que saben fins ara és que un tancament total de l’escola no es preveu. Sembla més que la 
situació que podria donar-se és tancar per cicles, en cas de ser necessari pel Covid. Però són 
coses que s’estan valorant i que encara no se saben del cert. 

Es preveuen grups d’alumnes i mestres estables. Els especialistes estaran especialitzats per 
cicles. Una primera idea és que no hi hagi barreja d’especialistes entre grups de cicles diferents.  
Preveuen que cada cicle tingui 5 docents fixes. Però això pot canviar segons les instruccions 
finals que vinguin. 

L’equip de mestres han planificat que el curs 2019-2020 acabarà per la castanyada, o sigui que 
el primer mes i mig de curs serà per fer adaptació dels més petits i per consolidar la matèria 
donada durant el confinament en els mes grans. Respecte això, una mare pregunta que si fent 
això després es perdran continguts del nou curs. L’equip directiu comenta que l’escola programa 
per cicles i que el que no es fa un curs es fa al següent.  I que els continguts competencials són 
per etapes. 

L’adaptació de P3 han previst que duri més que en anys anteriors. I aquesta, en principi, no es 
podrà dur a terme a les aules, no tenen pensat encara com es farà, potser s'haurà de fer al pati 
però no hi ha res clar. 

Tampoc es té clar què s’haurà de fer amb els docents vulnerables que no puguin assistir a 
l’escola, també queda pendent de les instruccions que doni el departament. 

Un dels altres temes que queda pendent de definir quan arribin les instruccions seran les 
entrades i sortides, s’hauran de fer servir totes les portes i possiblement en diferents horaris. 
Les portes seran vigilades pel Josep M. i per mestres de l’escola. 

Per instruccions de la Generalitat, no es pot obrir l’aire condicionat, si a l’inici de curs segueix 
igual serà un problema. L’escola ho té present per si cal demanar justificació i solucions. 

El tema menjador, es preveu que es dini a les aules. Però fins al setembre no se sabrà segur res. 

En general, dir que les condicions d’obertura al setembre estan per definir, depèn de  les 
instruccions del departament, i que quan estiguin definides l’escola informarà. 

Pels que faran 1er ESO, durant el mes de juliol es convocarà a les famílies a una reunió virtual.  

 

Colònies 



Les colònies que s’havien de fer aquest any no s’han suspès sinó que s’han ajornat per l’any 
vinent.  Per tant, Les bestretes no es tornaran de moment. 

Les dels infants que aquest curs han fet P5 - 2on - 4rt s’aplacen fins al maig del 2021, i si es 
possible (pel tema covid) s’ajuntarien els cursos que hi havien d’anar el curs 19-20 amb els del 
curs 20-21. O sigui que el proper curs anirien de colònies al maig: 

P5 - 1er 
2on - 3er 
4rt - 5è  

Les colònies de 6è (1er ESO el curs vinent) s’aplacen a l’octubre, si no fos possible es passarien 
al maig on s’aprofitaria per fer el crèdit de síntesi. 

Quotes material i sortides 

Durant el dia d’avui (01/7/2020) s’han començat a enviar missatges per Dinantia a cada família 
informant que el retorn de la quota referent a materials i sortides del tercer trimestre es farà 
descomptant de la quota del curs vinent. A cada família se li detalla en el missatge la part que 
se li ha de retornar i com li queda la quota del curs vinent (varia segons la modalitat de pagament 
que tingui). 


