Barcelona, 23 de març de 2020

INFORMACIONS SOBRE ACTUACIONS RESPECTE CORONAVIRUS

Benvolgudes famílies,

1. Tots i totes comencem a tenir familiars, amics i amigues, companyes i
companys de feina, gent propera que pateix aquesta malaltia, el nostre desig
és que tots estiguem bé, que els malalts es recuperin i ben aviat tornem a la
tan desitjada normalitat. La prioritat com a país és hores d’ara la sanitària i
el nostre deure és com a ciutadanes i ciutadans fer el que se’ns demana,
confinament i seguir les indicacions de les autoritats. Venen dies molt i molt
complicats on hem de mantenir la calma i la serenor en tots els àmbits del
nostre dia a dia; siguem tota la gent de l’ACIS un exemple. Reiterem que en
aquests moments, la nostra responsabilitat cívica i el treball immens i
exemplar que fa el món sanitari són la millor resposta per afrontar aquests
moments tan complicats.
2. Estem en un moment on l’allau de notícies és de vertigen però les decisions
que ens arriben del Departament d’Educació són encara molt limitades.
Sorgeixen titulars de moltes iniciatives que encara no s’han desplegat o es
comencen lentament a desplegar. Com us vam dir, seguirem informant de les
novetats que ens arribin pels canals oficials.

3. Us fem arribar ja més decisions de centre:
-

Farem circular informativa dilluns i dijous de cada setmana per mantenirvos ben informats.

-

Hem creat un canal de comunicació via correu electrònic per a què les
famílies us poseu en contacte amb les tutores i tutors de cada curs:

P3: acisarturmartorellp3@gmail.com
P4: acisarturmartorellp4@gmail.com
P5: acisarturmartorellp5@gmail.com
1r de primària: acisarturmartorellprimaria1@gmail.com
2n de primària: acisarturmartorellprimaria2@gmail.com
3r de primària: acisarturmartorellprimaria3@gmail.com
4t de primària: acisarturmartorellprimaria4@gmail.com
5è de primària: acisarturmartorellprimaria5@gmail.com
6è de primària: acisarturmartorellprimaria6@gmail.com
1r d’ESO: acisarturmartorelleso1@gmail.com
2n d’ESO: acisarturmartorelleso2@gmail.com
3r d’ESO: acisarturmartorelleso3@gmail.com
4t d’ESO: acisarturmartorelleso4@gmail.com
INSTRUCCIONS D’ÚS DEL CANAL DE COMUNICACIÓ
•
Poseu sempre al tema del correu: el nom de l’alumne/a
•
És un canal de comunicació amb les tutories pels dubtes sorgits dels deures
que hem penjat al web o per poder fer un seguiment
•
Intenteu ser molt concrets en les preguntes que formuleu
•
Si són els i les alumnes qui adrecen les preguntes, us en demanem la vostra
supervisió
•
Les tutores i tutors centralitzaran els dubtes i us en donaran resposta encara
que no sigui de les matèries que ells i elles imparteixen.
•
Altres consideracions que no siguin de tipus escolar han de ser enviades al
correu de l’escola: acisarturmartorell@xtec.cat

-

El claustre de mestres i professorat estem realitzant aquests dies les
sessions d’avaluació del 2n trimestre; un cop redactats els informes
rebreu per correu electrònic els informes d’avaluació de l’etapa de
primària i secundària.

4. En la circular del proper dilluns 30 de març proposarem noves activitats per
a què els vostres fills i filles facin la setmana del 30 de març al 2 d’abril i
durant el període de vacances de Setmana Santa.
5. Som conscients que un dels temes que us preocupen és el tema de les quotes;
en la circular de dijous us farem arribar la decisió que hagi pres la Fundació
ACIS sobre el tema. La Fundació ACIS està ultimant la decisió, després de fer
les consultes pertinents; en un moment d’extrema dificultat busca una
solució que pugui ajudar a les famílies, que vetlli pel col·lectiu de treballadors
i que preservi la viabilitat de la nostra escola i el projecte educatiu inclusiu
que defensem. Dijous us n’informarem.
6. Us recordem que podeu seguir enviant els certàmens literaris de primària i
secundària a aciscertamen@gmail.com
7. Un animem a seguir enviant la fotografia dels vostres fills i filles amb el dibuix
de l’Arc de Sant Martí i el lema jo em quedo a casa o tot anirà bé, al correu
acisarturmartorell@xtec.cat
8. Recomanem que els canals de comunicació per WhatsApp de classe i de
delegats siguin canals d’informació i de crítica constructiva. Pensem que en
moment complicats com els actuals, les normes d’ús que va fer l’AMPA són
del tot útils.
9. Agraïm també la feina que feu les delegades de curs per mantenir les
comunicacions de l’escola amb les famílies.
10. I en el darrer punt, us fem arribar de nou a tots i totes una abraçada i un petó,
però especialment a les mares i pares que treballeu en serveis bàsics i molt,
molt, molt especialment a mares, pares, famílies, exalumnes que treballeu en
el món sanitari; els vostres ulls veuen una realitat que a la resta ens arriba
pels mitjans de comunicació i que sabem que és molt complicada, vosaltres
enteneu quins són els fets essencials de la vida ara, que aquesta feina estigui
en les vostres mans és per la gent de l’ACIS un respir en moments difícils,
perquè sabem que estan en molt bones mans. Una abraçada i un petó
immens. Cuideu-vos molt.

L’equip directiu

