Reunió informativa per a les famílies

El passat diluns 8 de juliol de 2019 vàrem fer una reunió oberta a totes les
famílies de l’Escola Tagamanent. L’objectiu era el de donar a conèixer el
projecte i poder conèixer les persones que conformarem l’equip directiu

i

l’equip del consell de direcció.
A continuació us fem cinc cèntims de les idees principals que vàrem voler
transmetre a les famílies.
-

L’equip directiu estarà format per en Xavier Majà (director), Marta Espelt
(cap d’estudis) i Judit Torra (secretària).

-

El consell de direcció estarà format per l’equip directiu i les
coordinadores de les comunitats: Núria Gutiérrez (petits), Laia
Rocasalbas (mitjans) i Txell Anglada (grans).

-

L’organització dels alumnes serà per tutories que estaran englobades
dins de les diferents comunitats:
o P3, P4 i P5: Comunitat de petits
o 1r, 2n i 3r: Comunitat de mitjans
o 4t, 5è i 6è: Comunitat de grans

-

El projecte de direcció que va guanyar el concurs de direccions,
organitzat pel Departament d’Educació, va ser un projecte de canvi
metodològic. Estructurat en educació per projectes, centres d’interès,
ambients, racons, famílies, TAC, grups cooperatius, matemàtica
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manipulativa, medi ambient, “fem escola” i la gestió democràtica
del grup.
-

L’equip directiu és conscient que el canvi serà gradual i progressiu i que
anirà acompanyat de tota la formació necessària per a tota la comunitat
educativa. Aquest és un projecte a quatre anys vista i els canvis s’aniran
implementant de manera paulatina. L’objectiu d’aquesta implantació és
ratificar aquells projectes que ja funcionen a l’escola, consolidar els
canvis que es proposin i avaluar de manera progressiva els objectius
proposats en el projecte de direcció.

-

L’horari canviarà a partir del setembre del 2019. Ens organitzarem per
franges per tal de dotar de més professorat a cada una de les
comunitats en una franja determinada. Aquesta determinació de franges
estarà subjecte als horaris dels professionals que hi treballin.

-

La participació de les famílies serà un actiu molt important. Totes
aquelles famílies que vulguin i puguin podran participar a través de les
festivitats organitzades per l’escola, trobades metodològiques, cafès
amb l’equip directiu, racons en famílies i d’altres activitats organitzades
per l’escola.

-

L’escola crearà un pla de comunicació amb l’objectiu de transmetre i
explicar a les famílies què fem a l’escola, potenciant el coneixement dels
conceptes, procediments i hàbits treballats a les aules. Per fer-ho
disposarem de les següents eines:
o Nova pàgina web d’escola (www.escolatagamanent.cat). Hi
trobareu informacions de l’escola i activitats generals
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o Instagram

(@escolatagamanent).

Podreu

gaudir

de

fotografies de caire més pedagògic.
o Twitter (@ETagamanent). Hi trobareu informacions que genera el
centre.
o Google Fotos de generació: començaran quan el curs ja estigui en
marxa.
o Blocs de generació: començaran quan el curs ja estigui en marxa.
-

A partir del curs vinent es crearà un correu electrònic per a cada alumne.
Actualment es feia a partir de 4t. El motiu de l’oberturà d’aquest correu
és per facilitar la comunicació de l’escola cap a les famílies i reduir el
cercle de dades personals que ens demanen des del Departament
d’Educació. El correu serà el nom i el cognom de l’alumne, segons les
dades

que

consten

a

l’expedient,

i

tindrà

el

domini

@escolatagamanent.cat. A principis del setembre us facilitarem la
contrasenya que haureu de canviar la primera vegada que entreu.
Aquest correu serà personal i intransferible per l’alumne i per a la família
i com que serà un correu corporatiu de l’escola s’elimanarà quan els
alumnes acabin la seva escolaritat al centre. Tot i això, aquelles famílies
que ho vulguin podran treure la informació que creguin necessaria abans
de tancar-lo.
-

Quan vam acabar l’explicació del projecte varem fer una dinàmica amb
les famílies assistents on varen poder respondre una sèrie de preguntes.
A continuació us passem algunes de les diapositives que es van
contestar:
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