
CIRCULAR Nº 26

Santa Eugènia, 29 d’abril de 2020
Benvolgudes famílies,

Hem  començat  el  3r  trimestre  del  curs  escolar  19/20  enmig  d’unes
circumstàncies  excepcionals  sense  encara  haver  pogut  reprendre  l’activitat
normal de l’escola però heu de saber que l’escola no està aturada i que seguim
treballant tot i que en un context diferent i enormement complexe. L’escola està
connectada a tots els nivells: entre tots els mestres, amb el nostre inspector de
referència, amb l’Ajuntament, amb l’Apima i amb les mares delegades de cada
curs...  Totes  les  tutories  han  establert  vies  de  comunicació  amb  totes  les
famílies i  tot  està en marxa.  Cap alumne pot quedar al  marge ni  desplaçat
durant  aquest  temps  de  confinament  obligat  i  l’escola  ha  atès  a  aquelles
famílies que no comptaven amb ordinadors per fer possible la feina telemàtica.
Heu  de  saber  que  l’escola  respectarà  tota  una  sèrie  de  compromisos  que
afecten a l’avaluació del vostres fills i filles i que es resumeixen en: 

 Cap alumne pot quedar al marge ni desplaçat durant la suspensió de
classes presencials i s’atendran les limitacions i condicionants que llurs
famílies  puguin  presentar  a  l’hora  de  dur  a  terme  les  activitats
telemàtiques.

 Les  tasques  i  activitats  que  s’encomanin  als  alumnes  durant  la
suspensió temporal de les classe a causa del confinament decretat pel
Govern Central, cal que atenguin als aspectes essencials del currículum
i sobre tot a l’àmbit competencial dels alumnes.

 Les  tasques  encomanades  han  de  poder  dur-se  a  terme  de  forma
autònoma i respectant el ritme d’aprenentatge dels alumnes. 

 Els  equips  directius  coordinaran  i  supervisaran  les  tasques  que
s’encomanen als alumnes pels diferents mestres del centre.

 A la memòria final es faran constar els aspectes del currículum que no
s’hagin pogut impartir en el present curs.

 Els  orientadors  assessoraran  als  equips  docents  en  aquells  alumnes
amb necessitats educatives especials.

 A la PGA del curs 20/21 es faran constar els aspectes del currículum que
s’hauran de reforçar atesa la no seva realització per la suspensió de les
classes presencials en el curs 19/20.

 Caldrà  una  coordinació  amb  l’institut  de  referència  per  tal  que  en
l’informe de traspàs es facin constar els aspectes de la programació que
s’han vist alterats per la suspensió de les classes. 



Segur  que  teniu  molts  interrogants  i,  per  tant,  volem  fer-vos  una  sèrie
d’aclariments:

1. Quin  dia  acaba l’escola?  Es manté  el  calendari  escolar  establert  a
l’inici de curs i per tant, el curs acabarà el dia 19 de juny.

2. Tornaran els  alumnes a les aules? Pel  que ha anunciat  el  Govern
Central,  no  podran  tornar  fins  el  proper  setembre.  Hi  podrà  haver
excepcions amb els infants de 3 a 6 anys i amb les famílies que els dos
progenitors treballin però aquestes son mesures que cal concretar-les
encara  més i  necessitam més informació  perquè les  puguem fer-vos
arribar. 

3. Com envien les recomanacions/tasques les tutories i especialitats?
  A través del classroom sense renunciar al correu electrònic i el whats  
  App.

4. Es pot avançar matèria? Les tasques que proposam als alumnes són
de reforç, consolidació i ampliació principalment i per tant no s’avança
materia  però  també  es  poden  desplegar  les  competències  amb  els
coneixements  ja  adquirits  i  aleshores  poden  servir  per  adquirir  nous
coneixements.

5. Quin retorn tendrà el tutor o tutora amb l’alumnat? Es realitzarà com
fins ara,  via correu electrònic o classroom, principalment.  Encara que
alguns  grups  continuaran  fent  trobades  virtuals  (meet,  zoom,..).
Recordau  que  és  molt  important  que  l’alumnat  mantingui  una
comunicació constant amb el seu tutor/a i que les tasques es lliurin dins
els terminis indicat pel mestre/a.

6. Com s’adapta la feina a l’alumnat amb necessitats específiques de
suport? L’orientador del centre treballa amb cada tutoria per adaptar, de
forma específica i individual, les feines de l’alumnat que ho necessiti.

7. Com avaluarem el 3r trimestre i l’avaluació final? L’avaluació es farà
a  partir  dels  informes  d’avaluació  de  la  1ª  i  2ª  avaluació  que  varen
avaluar  tots  els  aprenentatges  duts  a  terme fins  que  es  va  decretar
l’estat d’alarma. Totes les tasques que faran els alumnes durant aquest
trimestre, serviran per pujar les notes i es consideraran exclusivament
per millorar la qualificació que tenia l’alumne abans de la suspensió de
les activitats lectives presencials

8. Com queda la promoció o no promoció de l’alumnat? Com sempre,
la repetició de curs és una mesura extremadament excepcional i en el
nostre cas, no es contempla per aquest curs cap repetició.

9. Què  passarà  amb  el  Programa  de  Reutilització  de  Llibres? Es
mantindrà igual que fins ara i atès el superavit que prevèiem, aprovarem
unes  quotes  que  mai  sobrepassaran  les  del  curs  passat.  Al  juny  us
donarem una informació completa al respecte.

10.Hi haurà viatge d'estudis de 5è i  6è? D’acord amb les instruccions
publicades per la Conselleria el passat 13 de març, i lamentant-t’ho molt,
totes aquestes activitats queden suspeses. Quan l’estat d’alarma finalitzi,
ens posarem en contacte amb les famílies que vàreu avançar diners, per
concretar com es gestiona.



11.Quan es farà la renovació de matrícula pel proper curs? En aquests
moments, tots els processos administratius estan suspesos, així que no
us preocupeu que, en tenir la informació, de seguida us la donarem.

12.Les famílies tendran l’oportunitat de venir a cercar el material dels
nostres  fills  i  filles? Sí.  Amb  coordinació  amb  la  policia  local,
organitzarem la  recollida  de  material  amb  les  mesures  de  prevenció
adequades. Ja us anirem informant quan ho tenguem organitzat

Som conscients que el conjunt de les famílies estau fent un sobreesforç per
adaptar-vos a la situació creada i que estau tenint una bona resposta al treball
telemàtic que l’escola està organitzant. L’escola, per la seva banda, creim que
està  donant  igualment  una  resposta  positiva  i  organitzada  envers  totes  les
famílies. Reiterar-vos que estam a la vostra disposició diàriament de dilluns a
divendres des de les 9 a les 14 hores.

Necessitam per part de totes les famílies un RETORN als diferents mestres de
les activitats que estam duent a terme durant el període de confinament atès
que seran avaluades i computaran per a l’avaluació de final de curs. 

Pel que fa al tema del menjador, sabem que hi ha famílies que comptau amb
tickets pels dies del servei que no vàreu poder fer servir. Aquest tema l’està
tractant la direcció del centre i trobarem la millor solució que satisfaci a tots.

Per últim, dir-vos que moltes famílies ja han rebut, via gestib,  els informes de la
segona avaluació perquè hi varen accedir a través dels codis que l’escola va
posar a  disposició de tots però tenim constància que hi ha famílies que no han
rebut dits informes. Per tant, cal que aquestes famílies ens ho facin saber a
través del  correu electrònic:  secretaria@cpmestreguillemet.cat perquè us els
puguem fer arribar d’una manera o altra. 

Després  de  tot  això,  teniu  per  segur  que  tornarem  a  omplir  l’escola  de
somriures, d’il·lusió i ganes d’aprendre però mentre, us demanam que no us
oblideu de somriure i de fer-los somriure a ells i a elles. Segur que aquesta serà
la millor cura per passar aquests dies tan extraordinaris, tots junts a casa.

Cuidau-vos molt i enviau una abraçada molt gran als vostres fills i  filles. Els
enyoram i els volem veure aviat a l’escola! 
 
Molt cordialment,

La direcció del centre

mailto:secretaria@cpmestreguillemet.cat

