PLA DE COMUNICACIÓ
L’objectiu d’aquest Pla de Comunicació és organitzar les comunicacions entre
els membres de la comunitat escolar, ha de marcar els canals i accions a
desenvolupar per generar una comunicació eficient.

Informacions als pares:
-

Reunions Famílies
A les reunions d’inici de curs s’informa dels objectius i continguts
generals, metodologies i projectes en el que participa l’alumnat del curs.
S’informa del calendari.
Les famílies de P3 són convocades la primera setmana del mes de juliol
a una reunió informativa on es tractaran els temes necessaris per la
incorporació dels nens a l’escola. S’informa del repartiment de cursos i
es presenta l’equip de mestres d’infantil.
La primera reunió col·lectiva de curs es realitza durant els mesos de
setembre i octubre. Els cursos que van de colònies ( P5, 2n, 4t i 6è)
faran una segona reunió informativa de tots els punts necessaris per
assistir a les mateixes.
Durant el curs poden haver altres reunions monotemàtiques de temes
concrets.

-

Reunions tutoria
Les reunions amb el tutor/a es fan els divendres de 12,30h a 13,30h.
Com a mínim, es fa una reunió durant el curs i també sempre que la
família i el tutor/a ho demana. Aquestes entrevistes queden
enregistrades.

-

Reunions direcció
Quan la direcció del centre consideri necessari es citarà a les famílies
telefònicament o mitjançant l’agenda dels seus fills.
Es citarà a les famílies d’alumnes nous, durant la primera setmana de
setembre, per explicar el funcionament del curs i ensenyar les
instal·lacions. També es fa la presentació dels tutors assignats a
l’alumne.
Les reunions per parlar amb la direcció s’hauran de demanar prèviament
explicant el motiu de consulta.
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-

-

Agenda
Les notificacions entre tutor i pares es fan a través de l’agenda. També
s’escriuran les demandes d’entrevista.
Circulars
Les informacions que s’han de lliurar a totes les famílies es faran a
traves del correu electrònic. En el cas de que alguna família no disposi
d’ell o no l’hagi posat en coneixement del centre, es donarà la informació
en paper a l’alumne.

-

Informes
Educació Infantil: es lliuren dos informes durant el curs. Un el mes de
febrer i l’altre a finals de curs.
Educació Primària : Un per trimestre.
Al final de cada cicle s’adjunta també un informe de final d’etapa que
resumeix el progrés fet per l’alumne en els dos cursos del cicle.
Al finalitzar l’etapa, les famílies reben un altre informe on s’especifica el
grau d’assoliment de les competències bàsiques.

-

Pàgina WEB i BLOCS.
Web: http://www.escolasantmartibcn.cat/
Blocs: http://santmartipoblenoup3.blogspot.com.es/

-

Nens que venen sols a l’escola. Els pares/tutors han de comunicar
l’absència del seu fill, justificant-la, abans de les 9h del matí.

Informacions al Claustre
-

Claustre
El primer claustre de curs es realitza durant la primera setmana de juliol,
després es fan claustres informatius i de presa de decisions un cop al
mes. Es farà acta que es passarà als mestres que es nomenin al
setembre.
La convocatòria de claustre es fa amb 48 hores d’antelació i l’encarregat
de passar-la i recollir la signatura és el conserge del centre.

-

Cartellera d’administració.

-

Correu electrònic.
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Informacions als alumnes
Totes les informacions que s’han de lliurar als alumnes es faran a través
dels seus tutors.

-

Consell Escolar
-

Les convocatòries de reunió de Consell Escolar, es faran arribar amb 72
hores d’antelació.

-

Les informacions i la documentació necessària es lliurarà per correu
electrònic.

AMPA
-

Totes les comunicacions amb l’AMPA de l’escola es faran a traves de la
Presidenta de l’AMPA, o amb els representants de les diferents
comissions.

-

S’utilitzarà el correu electrònic, via telefònica o si s’escau personalment.

-

Al llarg del curs, l’equip directiu es reunirà amb els membres de l’AMPA
per prendre les decisions necessàries per un bon funcionament de les
diferents comissions:
 Científic tecnològica
 Camí Escolar
 Comunicació
 Menjador-lleure
 Inclusiva
 Obres
 Arts
 Famílies delegades (formació)
 Famílies i casals
S’estableix una reunió trimestral amb la junta de l’AMPA i l’ED
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