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A les 17 hores del dia 22 de juliol de 2020 es dóna per oberta la reunió a través de la plataforma 

Zoom.  

Assisteixen 

President : Alfons Garrido  
Tresorera : Gemma Gasau  
Secretària : Natalia San José  
 
Vocals :  
GEMMA GASAU P3  
MIQUEL TORIBIO (P3) 
MIREIA CAMPS (P4)  
EVA BITLLOCH (P4) 
NATÀLIA SAN JOSÉ (1er)  
ALBERT CIURANA (1er) 
ALFONS GARRIDO (3er)  
GEMMA BALLARIN (3er) 
JORDI SARAROLS (4º) 
PATRICIA GUAL (5é)  
RAMON MUÑOZ (5é)  
JUDIT RIBAS (6é) 
NEUS RODRIGUEZ (6é)  
MARI DELGADO (1er ESO)  
DAVID MASÓ (2º ESO) 
MARTA MUÑOZ (3er ESO)  

Direcció escola : Mariona Casals  

 

Punts de l´ordre del dia:  

 Inici de curs 2020-2021 

 Comentaris o suggeriments recollits als grups classe per debatre'ls a la reunió. 

 

Mesures de prevenció de la covid-19 

La direcció de l’escola explica el pla d’organització del proper curs, seguint les directrius del 

Departament d’Ensenyament en matèria de prevenció de la covid-19. Prioritza els grups estancs 

i estables, seguint les ràtios de primària i secundària. L’objectiu és establir grups estables, no 

barrejar grups i minimitzar els contactes entre els alumnes de diferents grups per assegurar al 

màxim la traçabilitat en el cas hipotètic que es detectés un cas de covid-19. 

El canvi principal per les famílies serà l’esglaonament de l’entrada dels diferents grups per evitar 

al màxim els contactes. Les entrades al matí seran entre 8 i 9, segons els grups: ESO a les 8, 

infantil a les 8.30, 1r a 4rt a les 8.45 i 5è i 6è a les 9. Les sortides al migdia també seran entre 

12.30 i 13, les entrades a la tarda entre 2.30 i 3 i les sortides entre 16.30 i 17.00. S’utilitzaran les 

dues entrades de l’escola. 
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Les famílies de cada curs rebran per correu una circular amb informació detallada dels horaris i 

de les mesures de comportament social i higiene necessàries per tenir un espai segur. Durant 

les entrades i sortides, la mascareta en els alumnes de més de 6 anys serà obligatòria, i molt 

recomanable en els alumnes d’infantil. Es recomana al pares que no entrin a l’escola si no és 

estrictament necessari. 

També es demanarà a les famílies molta responsabilitat mentre s’esperen a fora a les entrades 

i sortides per evitar aglomeracions i barreges de pares i alumnes que signifiquin un risc de 

contagi. 

L’esglaonament també es donarà en els horaris de patis i menjador. L’organització del pati està 

pensada perquè els grups no es barregin, de manera que es repartiran per diferents zones del 

pati amb la mínima interacció entre ells, amb unes pautes per evitar riscos. 

En espais comuns els alumnes hauran d’anar amb mascareta.  

La direcció també adverteix que tant la normativa com el pla de seguretat es pot veure modificat 

en funció de l’evolució general de la pandèmia i de les directrius del departament 

d’Ensenyament. 

Servei d’acollida.  

S’oferirà servei d’acollida a partir de les 8; a la tarda, de 16.30 a 17. Serà amb inscripció prèvia 

per mantenir un registre de la gent que entra i surt i assegurar de nou la traçabilitat. Hi haurà 

un preu únic: matí o tarda, 18 €, matí i tarda, 30 €. Quan el temps ho permeti, l’acollida serà a 

l’aire lliure, i si no, al menjador. Els alumnes en acollida es repartiran també per grups estables i 

hauran de dur la mascareta. 

Menjador 

Hi haurà servei de menjador, entre 12.30 i les 14.00 des del primer dia d’escola. Els més petits 

entraran primers. Els alumnes dels grups estables menjaran a la mateixa taula. S’evita així haver 

de menjar a les aules. Un cop hagin acabat de menjar, sortiran al pati i jugaran amb el grup 

estable. Si s’han de barrejar, hauran de portar mascareta. 

Es demana que hi hagi una inscripció prèvia per dur un registre dels alumnes que es queden a 

menjador, com a màxim el dia anterior si l’alumne es queda a dinar de forma puntual. 

Grups estables 

L’escola vol que les mesures de prevenció de la pandèmia no modifiquin el pla pedagògic 

dissenyat per aquest proper curs. Entre altres novetats, P3 serà un grup estable que usarà les 

dues aules de sota el porxo. Els alumnes de P4 i P5 es barrejaran en dos grups estables seguint 

una metodologia pedagògica que s’explicarà amb detall a les famílies en una reunió abans de 

començar el curs. Això també passarà amb els grups de 1r i 2n. 

Hi haurà una reducció del moviment dels mestres d’especialitat i de reforços entre cursos, amb 

l’objectiu de complir amb el màxim de seguretat sense modificar el pla educatiu. 

La secundària hi ha una reestructuració per agrupar les matèries per àmbits amb l’ànim de reduir 

els contactes. Els grups de secundària podran estar tots desdoblats. En tots els canvis es ventilarà 

i es desinfectaran taules i cadires. 
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Aules virtuals 

L’escolà tindrà a punt l’aula virtual pel cas que algun grup s’hagi de confinar, de manera que el 

curs pugui continuar. S’oferirà formació en TIC a les famílies fins a segon de primària amb 

l’objectiu que sigui més fàcil per tothom combinar l’aprenentatge presencial i virtual (blended 

learning). S’ha unificat la plataforma de treball Moodle per a tots els cursos. 

Si hi ha confinament de grup, es mantindrà la tutoria, però no es faran classes online. Es 

programaran tasques, s’intentarà que siguin més autònoms, hi haurà seguiment més assidu i 

més feedback amb el tutor. 

Extraescolars 

No se sap encara com anirà. Haurem d’esperar a inici de curs. Es creu que algunes activitats es 

es podran fer i altres potser no, potser s’hauran de fer amb mascareta. 

Compra de portàtils 

L’escola comenta que ha fet una compra de nous portàtils per fer-ne ús a l’escola, i demana que 

l’AMPA pugui fer una compra de 15 portàtils més per dotar l’escola d’aquest equipament. Es 

debat entre els assistents a la reunió sobre la idoneïtat dels chromebooks a l’aula, de si portàtils 

personals o de l’escola, de l’ús de la tecnologia entre els alumnes.  

S’acorda que s’enviarà la proposta per correu electrònic a tots els representants per decidir 

sobre la compra, mentre la direcció fa arribar a l’AMPA els pressupost total de l’operació, que 

ronda els 5.000 €. 

Reutilització 

La coordinadora de reutilització comenta que enguany es farà molt poca despesa en 

reutilització, que no s’ha de fer massa inversió perquè es posposa el canvi curricular per l’any 

vinent. Per tant, serà un procediment més àgil: canviar algunes fundes, posar nomes etiquetes, 

revisió de llibres, fer lots, etc. 

S’acorda que els dies 2 i 3 de setembre es duran a terme les feines de reutilització. Es farà una 

crida a la col·laboració, i caldrà confirmar l’assistència. Es necessiten 4-6 persones per grup, i 

està previst que una sola tarda es pugui enllestir tota la feina de cada grup. 

Preus del llibres 

Es debat sobre el preu dels llibres de text, que semblen ser més car a la plataforma que a altres 

botigues. S’explica que des de ja fa anys, una part del descompte dels llibres es destina al 

pressupost de l’AMPA. Al gener-febrer es debatrà si aquest descompte que ara es destina a 

l’AMPA s’apliqui totalment al preu dels llibres que paguen les famílies. 

En cas de positiu per covid-19 entre alumnes 

Es deixa clar que es seguirà en tot moment el protocol establert pel departament d’Educació, 

comú a tot Catalunya, i que no hi haurà cap decisió en aquest sentit per part de l’escola. En tot 

cas, aquest protocol i totes les mesures de seguretat s’explicaran en detall a la reunió de pares 

que se farà al setembre abans de començar el curs. 

I sense més, es dóna per acabada la reunió a les 18.55.  

 


