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• COMUNICACIÓ VIRTUAL: 

- L’equip docent explica tots els progressos en el sistema de comunicació virtual amb l’alumnat, i com 
s’han anant superant tots els inconvenients que han anant sorgint durant aquest temps. Actualment es 
valora de forma positiva el funcionament del paquet G suite for education. 

- Es valora de forma molt positiva els canals de comunicació que s’han establert de forma directa entre 
tutores i delegades per respondre de forma àgil a les situacions que han anant sorgint, i es demana que 
sigui una de les millores que es mantinguin en el futur. 

- Seguint les directrius d’equitat del departament d’educació no es pot avançar matèria. Actualment 
estan preparant el programa d’avaluació que serà comunicat en els propers dies. 

 

• PAGAMENT DE MATERIAL I SORTIDES: 

- Respecte a la quota pel curs 20-21, es comenta que els diners que cada família ha fet aquest curs i no 
s’han fet servir degut al confinament, siguin descomptats en la seva quota del curs vinent, excepte als 
de sisè que se’ls hi abonarà. 

 

• OBRES PATI I INTERVENCIONS DEL REFUGI CLIMÀTIC: 

- Les obres estan previstes que comencin la 1a setmana de Juliol i haurien d’acabar a finals d’Agost, com 
a molt tardar la 1a de Setembre. 

- Es presenten les moltes millores que es faran a l’escola que inclouen: a) el trasllat del sorral i creació 
d’un àrea d’infantil a la banda dels actuals lavabos (sota la biblioteca), on es plantaran arbres, 
aromàtiques i es proporcionarà ombra; b) ombres per les finestres de les aules d’infantil; c) una petita 
zona de refugi climàtic amb arbres plantes i diverses fonts d’aigua; d) millores la ventilació creuada; e) 
noves pantalles a la façana de Numància per protegir del Sol sense perdre lluminositat. 

- D’altra banda, el projecte considera mantenir una pista d’esports pavimentada, i els membres del 
consell mostren el seu descontent en no haver aconseguit que la pista es reduís a la meitat.  Es comenta  
fer consultes al Districte per manifestar el descontent. 

 

• CONSIDERACIONS PER L’IMPACTE EMOCIONAL CAUSAT PEL TANCAMENT ESCOLA: 

- En el casos dels de sisè que s’acomiaden de l’escola, o els de P5 que faran la transició a primària, però 
també amb la resta de cursos, l’equip docent és molt conscient de la situació que pot comportar no 
poder acabar els cursos amb les seves tutores i companys, i estan treballant com poder fer dins de les 
limitacions de la situació actual per a que l’impacte sigui el menor possible. 

 

• NOTICIES SOBRE LA TORNADA A L’ESCOLA: 

- Mesures de seguretat front al virus: Sobre les nombroses rumorologies que se senten als mitjans de 
comunicació sobre quines seran les mesures de seguretat que caldrà pel curs que ve respecte a la 
COVID-19 (número d’alumnes per aula i professor, protocols d’entrada i sortida, mesures d’higiene, 
etc), l’escola no ha rebut encara cap instrucció oficial del departament d’educació. En el moment que 
tinguin qualsevol informació oficial la comunicaran. 

- Canvi horari oficial escoles: Sobre la noticia d’una possible reducció de 30 minuts del temps de 
menjador i que s’avanci l’hora de sortida de la tarda a les 16h, l’escola no ha rebut cap informació més 
enllà del que s’ha publicat als mitjans de comunicació (p. ex. https://diarieducacio.cat/horari-del-curs-
2020-21-les-escoles-avancaran-el-menjador-i-la-sortida). Si hi hagués alguna notificació oficial ens ho 
comunicaran. 


