Barcelona, 14 de març de 2020

INFORMACIONS SOBRE ACTUACIONS RESPECTE CORONAVIRUS

Benvolgudes famílies,

En relació al coronavirus i les mesures per evitar la seva propagació, us volem
informar que:

1. Seguim des de l’equip directiu atentament els comunicats que ens arriben
des del Departament d’Educació, el Consorci d’Educació de Barcelona, la
Inspecció d’Educació i el Departament de Salut, dir-vos que només hem rebut
en les darreres 48 hores un breu comunicat però que mantenim tots els
canals informatius permanentment oberts.
2. Cal pensar que en aquest moment la prioritat màxima com a país són les
mesures sanitàries i les responsabilitats cíviques de totes i tots nosaltres per
fer front a la propagació del coronavirus.
3. Som conscients que teniu molts dubtes i preguntes sobre qüestions diverses
que poden afectar als vostres fills i filles a nivell escolar; nosaltres com a
equip directiu també les tenim però pensem que hem de deixar a les
autoritats temps per anar prenent decisions sobre diferents aspectes.
4. Quan ens arribin les informacions que des del Departament d’Educació, el
Consorci d’Educació de Barcelona, la Inspecció d’Educació i el Departament
de Salut us anirem informant i també de les decisions que com a centre
haurem de prendre. Reiterem però que la informació oficial només ha
d’arribar per canals oficials.
5. En la darrera instrucció (Instrucció 1/2020) del Departament d’Educació
se’ns informa només d’aspectes concrets que afecten a l’equip directiu i el
claustre de mestres com són:
a. Reitera que tots els centres escolars han d’estar tancats.

b. Els equips directius dels centres i serveis educatius han de tenir
oberts canals de comunicació amb els serveis del Departament
d’Educació, el personal i les famílies dels centres, evitant aquells de
tipus presencial.
c. El personal que presta serveis (a la Llar i a l’Escola) no assistirà als
centres i serveis educatius mentre es trobi en vigor aquesta mesura
excepcional. Aquest personal ha de romandre disponible dins la
seva jornada laboral habitual.
d. Se suspenen totes les proves que s’han de realitzar en els centres
educatius, incloses les d’obtenció de títols i d’accés a altres
ensenyaments.
e. Cal destacar però que la vigència de la instrucció té un caràcter
indefinit. Nosaltres treballem però amb l’ordre rebuda de tancament
de centres fins el dia 27 de març.
6. El claustre de primària i de secundària està planificant feines que podran
anar fent durant aquests propers quinze dies. Aquestes feines tindran un
caràcter avaluable en l’avaluació contínua dels nens i nenes i dels nois i
noies. Caldrà que les portin fetes quan retornem als centres.
7. Aquestes feines les tindreu a la vostra disposició en un espai del web de
l’escola i per a què us les podeu descarregar en format pdf dimarts 17 de
març a les 9h. (si poden estar abans us informarem via delegats de classe)
8. Us volem agrair hores d’ara l’actitud i la comprensió per part de tota la
comunitat educativa per les decisions i actuacions que com equip directiu
anem prenent i haurem de prendre.
9. I el més important, cuideu-vos molt, cuideu dels fills i filles, tinguem cura de
la gent que tenim al nostre costat i sobretot dels més vulnerables i no oblideu
veïns i veïnes que estan sols. És en temps d’incertesa que hem de demostrar
com som.
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