REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA SANT MARTÍ
(Videoconferència)
DATA: 09 de setembre de 2020

HORA: 18:00h.

María Peña
Antonia Rodriguez

Presidenta
Cap d´Estudis

Esther Manchón
Ortiz Dolors
Carme Minguella
Marta Pertegás
Oriol Oliva

Representant de professors

Ana Mª Ramírez
Alicia Gil
Nuria Guasch

Representant de Famílies

Alba Cuevas
Nuria Campanón

Representant i Presidenta del AMPA
Representant del PAS

Asun Lorés

Secretaria

Absents:
Mónica Colls
Eva Gutierrez

Representant Ajuntament
Representant de Famílies

Ordre del día
1. Lectura i aprovació acta anterior.
2. Benvinguda Curs 20/21.
3. Pla d´Obertura.
4. Informacions vàries.
5. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT:
1. Es llegeix i aprova per unanimitat l'acta anterior.
2. Es dóna la benvinguda al nou curs escolar i s'agraeix a tots els membres la seva
assistència.

3. Durant el mes de juliol vàrem presentar un pla de reobertura que va ser aprovat pel
Consorci, tot i no complir amb la recomanació de Salut sobre la disminució de
ratios.
Sabíem que això podia canviar i de fet hem estat durant tot l'estiu pendents de les
diverses comunicacions que es feien en els mitjans de comunicació.
El dia 2 de setembre mentre estem fent claustre es rep una trucada telefònica des
del Consorci assegurant que podem fer grups de 25. Ens va semblar perfecte ja
que encara que anaven a ser grups estancs es podria seguir amb la metodologia i
les especialitats. La Cap d’estudis ja estava organitzant els horaris.
El dia 5 de setembre el senyor Bargalló, Conseller d'Educació, va fer unes
declaracions en roda de premsa afirmant que les escoles havien de complir amb
aquesta mesura de disminució de ratios (20 alumnes per grup) i que hi havia un
grup d'escoles que estaven incomplint les normes de seguretat. Va afirmar que si el
problema era una manca de recursos humans, els farien arribar.
Dilluns dia 7 ens vàrem reunir en claustre i després d'estudiar pros i contres vam
acordar fer agrupaments reduïts per tal de seguir, en la mesura del possible, les
instruccions donades pel Departament de Salut i el Departament d'Educació. En
alguns casos això suposa la barreja d’alumnes de diferents nivells ja que no tenim
tants professors per a fer totes les tutories en grups de 20.
L'organització resultant és la següent:
●

Alumnes de P3: Hi haurà dues aules de 20 alumnes.

●

Alumnes de P4 i P5: Es barrejaran les quatre classes i se'n faran cinc.
S’habilitarà com a aula l'espai de psicomotricitat i aquest espai serà ocupat per
un dels grups de manera quinzenalment (prèvia neteja i desinfecció de l'espai i
tot el material utilitzat).

●

Alumnes de primer: De les dues classes de primer en farem tres grups. Atenent
les necessitats d’aquests grups i tenint en compte que comença el procés de
lecto-escriptura, pensem que serà millor fer aquest desdoblament per preparar
als infants en aquest procés clau. L’aula addicional ocuparà l'espai de l'actual
aula de música.

●

Alumnes de segon i tercer: Barrejarem les quatre classes i en farem
cinc. L'aula addicional ocuparà l'espai de la biblioteca.

●

Alumnes de quart i cinquè: Barrejarem les cinc classes i en farem 6. L'aula
addicional ocuparà l’aula d’informàtica.

●

Alumnes de sisè: Mantenim les ràtios del curs passat. Comptem que són els
alumnes més grans de l’escola, que podran seguir les distàncies de seguretat i
hem prioritzat poder mantenir la metodologia de l'escola i fer les especialitats
amb la qualitat idònia i vetllar per aquest importantíssim pas a educació
secundària amb el millor nivell possible.

Serà un curs diferent i sabem que serà un curs de moltes dubtes però això no vol
dir que no pugui ser un curs ple de noves experiències i de nous aprenentatges.
No es podran fer els tallers ni els Vips. Això no vol dir que no es vagin a treballar
les matemàtiques, el català ni la plàstica. Es treballarà però amb una altra
organització. Algun reforç possiblement es farà fora de l’aula perquè hi hagi el
mínim de persones dins.
Sabeu que les dificultats ens fan forts i ara més que mai hem de demostrar que
som una comunitat unida i forta.
Recordem que el primer dia de classe els alumnes han de portar signada la
declaració responsable (Si no la porten, no es podran quedar a l'escola).
La representant de l'AMPA agraeix el treball fet i ens dóna ànims per a iniciar i
portar endavant el curs. Tothom mostra la seva conformitat amb el PLa de
Reobertura i es dóna per aprovat.
L'única cosa que demanen és que els grups no estiguin fets per nivell, és a dir,
els bons i els dolents.
S'expliquen els criteris que s'han seguit per a fer els grups:
- Que estigui equilibrat el nombre de nens i de nenes.
- Que hi hagi nens/as de Necessitats Educatives i/o suport en tots els grups.
- Germans bessons en el mateix grup.
- Nens/as de tots els nivells en tots els grups.
- Afinitat entre companys.
Es comunica que demà s'enviarà un correu a cada família perquè sàpiguen en
què grup i quin tutor/a tenen els seus fills i per la porta que ha d’entrar i sortir.
En el cas que ens hàgim de tornar a confinar ja s'explica en el Pla de Reobertura
que tota primària treballarà amb la plataforma Classroom. S'enviarà a les famílies
un enllaç d'un tutorial per si estan interessats en com funciona i en què
consisteix.
També s'ha comprat una llicència de la Plataforma Innovamat per a treballar les
matemàtiques de forma més innovadora i que es pot treballar des de l'escola i de
manera online.
En cadascuna de les portes d'accés hi haurà una senyalització perquè
mantinguin la distància i un adult prendrà la temperatura a mesura que vagin
entrant. Els primers dies hi haurà professors en les escales per a controlar la
distància i per a indicar per on cal anar si algun alumne es despista i no sap on
ha d'anar.
Una altra inquietud és saber si ens hem posat en contacte perquè netegin els
espais exteriors que s'utilitzaran diàriament com a pati. S'explica que ja s'ha
parlat amb el Districte i ja estan preparant el Parc del Patufet i el sorral.
L'ajuntament ens ha comunicat que accepten la petició d'utilitzar l'espai del
transformador. Es va demanar si ens ho podrien barrar però no sabem res sobre
aquest tema.

Es demana a les famílies que parlin amb els nens i els expliquin l'important que
és seguir totes les mesures de neteja i seguretat. Seria bo que a la sortida de
l'escola es mantinguin també les distàncies i controlar que els alumnes no
s'ajuntin amb alumnes d'altres grups. Segur que si tots posem de la nostra part
aconseguirem l'objectiu que ens proposem. És pel bé de tots.
Un altre tema que preocupa és el tema d'extraescolars. Des de l'AMPA s'explica
la importància de fer extraescolars ja que és la manera de garantir i facilitar la
conciliació familiar sobretot amb l'acollida i la ludoteca (taules estables).
Demà hi ha una reunió d'extraescolars i l'escola per a acabar de concretar com
es pot organitzar.
Es pregunta per la qüestió de material de protecció dels mestres i s'explica el
material que s'ha rebut des del Departament i s'explica també el material que
s'ha comprat, de neteja i seguretat, des del centre per a poder tenir una entrada
de curs segura. Es llança la idea que potser estaria bé que les professores ,
sobretot de Ed Infantil, portaran unes màscares transparents perquè els alumnes
coneguin millor a les seves tutores.
S'informa que a la pàgina web hi ha un apartat COVID on podran trobar les
informacions que vagin arribant i l'imprès que han de portar signat.
Un altre document que cal revisar i actualitzar és el Pla de Comunicació.
Es comenta que s'estan rebent correus escrits amb poca educació. Creiem que
tots hem d'anar amb compte en els correus que s'envien i fer-ho amb respecte i
educació.
Per a acabar, una mare comenta que li sembla una bona iniciativa davant
aquesta situació i que segur que serà una bona experiència i molt enriquidora per
a tots, alumnes i mestres.
Tots els presents mostren estar d'acord i es dóna per finalitzada la reunió.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 19:00 hores s’aixeca la sessió.

Asun Lorés

María Peña

Secretària

Directora

