Barcelona, 17 de març de 2020

INFORMACIONS SOBRE ACTUACIONS RESPECTE CORONAVIRUS

Benvolgudes famílies,

1. Primer de tot rebeu el nostre desig que tota la comunitat educativa de l’ACIS
estigueu bé, venen setmanes molt complicades i la nostra responsabilitat és
quedar-nos a casa i seguir les directrius que ens arribin de les autoritats del
país. La nostra responsabilitat individual és un bé pel país.
2. Seguim amb els canals de comunicació oberts amb el Departament
d’Educació, no han arribat comunicacions destacades hores d’ara. Com ja
dèiem en l’anterior comunicat 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. Quan ens vagin arribant informacions destacades us anirem informant. El
Departament d’Educació es va organitzant per poder treballar de forma
telemàtica i fluïda amb els equips directiu.
4. Som conscients que molts de vosaltres teniu dubtes i preguntes sobre el curs
escolar, són les mateixes que tenim nosaltres però hem de deixar encara un
temps prudencial per a què des del Departament d’Educació prenguin les
decisions oportunes per al seguiment del curs. Aprofitem des de l’equip
directiu per agrair-vos l’actitud i el suport que teniu les famílies envers
l’escola en aquests moments.
5. Us fem arribar ja algunes decisions de centre:
-

Estem organitzant-nos per poder fer les sessions d’avaluació de primària
i d’acabar les que queden de secundària de forma telemàtica amb el
claustre de mestres.

-

Si la situació es perllonga, rebreu les qualificacions del segon trimestre
dels vostres fills i filles per correu electrònic (ja us informarem de les
dates).

-

Queden anul·lades i pendent d’agendar les proves de recuperació del 2n
trimestre pels alumnes d’ESO.

-

Treballem també per a fer sessions d’avaluació del cicle d’infantil, com en
aquesta etapa no hi ha informe trimestral, es faran un cop acabades les
avaluacions de l’etapa de primària.

6. Des de l’escola, hem preparat una sèrie d’activitats per poder seguir amb la
màxima normalitat en temps d’excepcionalitat.
7. Certamen literari. Convoquem de nou el certamen literari de l’escola. Han de
participar-hi totes i tots els nens i nenes i nois i noies:
6.1. Etapa infantil: cada un dels nens i nenes haurà de fer un dibuix pel
certamen literari sobre la llegenda de Sant Jordi. Per tant, pares i mares
caldrà que els llegiu la història i que elles i ells dibuixin el que vulguin. Hauran
d’escriure el pseudònim darrere el full. Aquest any el format serà DINA4 i
caldrà que portin el dibuix el primer dia d’escola.
6.2. Etapa de primària i secundària: han de fer una poesia (rodolins a cicle
inicial) i/o un text en prosa de tema lliure. Hem habilitat un correu electrònic
per anar rebent els certàmens aciscertamen@gmail.com. El dia 27 de març
serà el darrer dia per enviar el certamen literari. Ara unes instruccions:

-

S’ha de presentar escrit a ordinador
La lletra ha de ser mida 12/14
L’interlineat d’1,5
Cal passar el corrector en català
L’extensió màxima dels textos és de dos fulls
La redacció o la poesia ha de tenir títol i pseudònim (escrit en el full) i
també sota el pseudònim escriviu el curs
Quan envieu el correu en el tema poseu curs i nom i cognoms dels vostre
fill i filla
Si fan poesia i prosa envieu-los en dos correus separats
El jurat rebrà els certàmens només amb el pseudònim
Fem d’aquest any el millor certamen del la història de l’ACIS
Vinga! Tothom a treballar

8. Hem penjat al web de l’escola les feines per a l’etapa de primària i secundària.
Durant el dia d’avui i/o demà també us les enviarem per correu electrònic a
cada una de les famílies. Ara també unes instruccions i recomanacions:

-

-

-

-

-

Les feines són curriculars i estan pensades per anar fent durant aquests
15 dies de confinament. Les hauran de portar fetes quan reprenguem
l’escola i les anirem corregint a les classes.
Tenen un caràcter d’avaluació continuada, és a dir, seran una nota més
del procés d’avaluació, per tant, tenen un caràcter obligatori.
Serem flexibles però en el cas que algun alumne o alumna no hagi pogut
fer la tasca encomanada perquè no disposi dels mitjans per dur-la a
terme.
Un recomanem també que marqueu un horari per anar fent les feines; una
proposta podria ser que seguissin l’horari escolar (adaptant una mica
horaris, reiterem) que tenen a cada classe.
És important en temps de confinament que segueixin una rutina de
descans i de treball, fer feina d’escola de dilluns a divendres, cada dia la
mateixa estona, evitant dies de molta feina amb dies que no fem res.
Serà un bon moment perquè feu amb ells i elles un horari de feines.

9. Buscarem un canal de comunicació per si sorgeixen dubtes de les feines, us
n’informarem ben aviat.
10. Per l’etapa d’infantil, durant aquesta setmana us farem arribar una sèrie de
recomanacions i d’activitats per a treballar amb les vostres fills i filles.
11. Aquests dies ens arriben i us arriben un munt de feines i activitats
acadèmiques per a fer. Considerem que la prioritat ha de ser la feina escolar.
El claustre de mestres i professorat anem treballant i seleccionant algunes
activitats per si la situació de confinament s’allarga i pensem que són útils pel
seguiment del curs. Us les farem arribar passats aquests 15 dies que tenen
feines si és el cas.
12. Recomanem que els canals de comunicació per WhatsApp de classe i de
delegats siguin canals d’informació.

13. Proposta d’activitat familiar. Us trobem a faltar molt, de veritat i tenim ganes
de retrobar-nos, com ara per ara no serà possible ens agrada una iniciativa
que ve d’Itàlia i l’adaptarem, us expliquem:
-

-

Ha sortit una iniciativa on els nens i nenes han de pintar un arc de Sant
Martí i el lema jo em quedo a casa (o un similar)
Us demanem, si us ve de gust, que tota la família pinteu en qualsevol
format (cartolina, full, llençol...) l’arc de Sant Martí i escriviu un
lema...important!!! feu-vos fotografies quan pinteu i un cop acabada de fer
l’activitat
Ens envieu a acisarturmartorell@xtec.cat les fotografies i les anirem
penjant a l’espai web de l’escola
Activitat oberta a tota la comunitat educativa
Esperem ja les vostres fotografies

14. Permeteu-nos acabar aquest llarg comunicat dient-vos que ens seguim
cuidant, passarem tots moments complicats i d’incertesa, seguim dia a dia
cuidant-nos, establim unes rutines, ens necessitem molt, desconnecteu de
notícies i WhatsApp una estona, aprofitem per trucar aquells amics o família
amb qui no ens veiem gaire, seguim socialitzant amb amics, cuidem i
protegim els més vulnerables...Cuidem-nos molt perquè quan aquesta
situació acabi, res ens agradarà més que tots sans i estalvis, tornem a la llar i
a la masia i seguim la normalitat del dia a dia. Cuidem-nos.
15. I ara sí el darrer punt, us fem arribar a tots i totes una abraçada i un petó,
però especialment a les mares i pares que esteu treballant en el món sanitari
o en serveis bàsics, totes les feines són importants però avui la vostra esdevé
clau. Amb la vostra feina i la responsabilitat individual ens en sortirem. No
en tinguem cap dubte.

L’equip directiu

