En aquesta reunió volem...
■ Presentar-nos com a centre i
equip directiu.
■ Informar dels punts més
destacats de la nova etapa
que començaran els vostres
fills/es a l’ESO.

■ Avançar alguns aspectes
organitzatius del curs 202021 respecte al COVID-19

EL CURS VINENT SERÀ
ESPECIAL..

QUINES SÓN
LES IDEES
CLAU PEL
CURS 202021 ?

Salut
Respecte
Protecció
Inclusió
Aprenentatge
significatiu i
competencial
 Suport
Emocional






De l’escola a l’institut...
 Un canvi gradual.

 Autonomia, maduresa i
responsabilitat
creixents.
 Traspàs d’informació
entre l’escola de
primària i l’institut.
 Més matèries, més
professors, horari
intensiu, nous amics i
professors, noves
instal·lacions....

El tutor/a
una figura
clau...
És la vostra
persona de
referència a
l'institut

■

El tutor/a acompanya a les
famílies i a l’alumne en el traspàs.

■

És la persona més propera que ha
de conèixer de primera mà tota la
informació relativa a l’alumne.

■

És el vehicle de comunicació amb
les famílies.

Abans de
començar..
Tutors/es:
Grup A: Júlia Peropadre
Grup B: Rosa Estirado
Grup C: Ismael Sarmini
Grup D: Mónica Mariné
Grup E: Carme Fernàndez
Grup F: Prof Tecnologia

■ El tutor/a farà una
entrevista personal a
l’inici de curs amb
cada família.
■ És el moment per
compartir informació i
demanar dubtes.
■ Durant el mes
d’octubre es farà una
reunió amb totes les
famílies

Grups i
material
didàctic
El llistat de llibres i material
didàctic s’ha publicat a la
pàgina web i s’ha enviat per
correu electrònic a les famílies

El grup A té un llistat de
material específic on
predominen els materials
didàctics d’elaboració pròpia.

Material escolar
del centre i
correu SAVI
•

A l’inici de curs repartirem un
arxivador, una carpeta de fundes,
una llibreta perforada i diverses
fundes a cada alumne.

•

També els donarem una agenda
escolar.

•

És compromís de tots educar en
l’ús d’aquest material.

•

Reviseu les motxilles si cal.

•

Cal portal el xandall i el material
de música i plàstica.

•

Cada alumne té un nom d’usuari,
contrasenya i correu electrònic
dins l’entorn SAVI.

Innovació educativa i inclusió

El treball per projectes
■ Des de fa tres cursos hem iniciat un projecte d’innovació treballant de
forma globalitzada algunes matèries.

■ Es planteja un repte que els alumnes han de resoldre en equip.
■ Els aprenentatges són més contextualitzats, significatius i competencials

Les noves tecnologies
■ Totes les aules de 1r d’ESO tenen un
armari amb 12 ordinadors per
compartir per parelles.
■ El centre té un entorn virtual que
utilitza el recurs de les “Google
Classroom” com a recurs educatiu.

■ És important poder disposar de
connectivitat i ordinador o tauleta a
casa.
■ La inscripció a les Classrooms es fa
amb l’usuari SAVI de l’alumne

Les aules virtuals “Google Classroom”

L’agenda escolar
■ A l’inici de curs repartirem
una agenda escolar de
l’institut a tot l’alumnat


És el vehicle de comunicació
amb les famílies.



S’utilitza per la justificació
de faltes d’assistència. Cal
justificar totes les absències.



Comunicació amb el tutor/a.



Sol·licitar entrevista.



Cal insistir en el seu bon ús i
que la portin a la motxilla.

Deures i exàmens
■ És important que els alumnes siguin més autònoms i facin ús
de l’agenda per apuntar els deures, controls, exàmens,
sortides...
■ A cada aula hi haurà una parella d'alumnes responsables que
apuntaran els deures de la classe. Cada alumne ha
d’apuntar-los també a la seva agenda.
■ A través dels missatges de la plataforma els indicarem si el
seu fill/a no fa els deures o no porta el material adient.

■ Hi ha dues setmanes d’exàmens per avaluació que es publica
a la pàg web.

La plataforma
educativa
■ És on es registren les absències, els retards i incidències
disciplinàries.

■ Permet fer un control d’assistència.
■ Setmanalment rebran de forma automàtica per correu
electrònic tots els comentaris i incidències dels seus
fills/es: si porten el material, deures, incidències de
comportament, retards...
■ Cal tenir les dades de correu i telèfon mòbil ben
actualitzades.
■ En cas que els calgui qualsevol aclariment consultin al
tutor/a

La pàgina web del centre

L’ús del mòbil al centre
■

Tot i que som un centre que
utilitza les noves tecnologies
en la pràctica educativa,
volem limitar l’ús del mòbil.

■

Es recomana no portar el
mòbil al centre.

■

Si l’alumne/a porta el mòbil
és sota la seva
responsabilitat.

■

El centre no es fa responsable
dels accidents, pèrdues o
robatoris.

■

Només es podrà utilitzar el
telèfon mòbil a l’hora de
l’esbarjo.

COM ASSOLIREM UNA BONA
CONVIVÈNCIA EN UN CURS TAN
EXCEPCIONAL?
■

Fent pinya perquè els alumnes tinguin un aprenentatge significatiu i útil en un entorn òptim i
agradable.

■

La comunicació constant entre famílies i centre és molt important. Cal tenir actualitzades les dades

■

La puntualitat a l’entrada al centre és vital perquè hi hagi el menor contacte possible entre alumnat.

■

RESPONSABILITAT



(autoresponsabilitat-coresponsabilitat) sobretot amb les normes relacionades amb la salut.



Amb la nostra i la vostra ajuda i acompanyament han d’anar aprenent a ser més autònoms i

responsables. ARA MÉS QUE MAI.


El no compliment de les normes de convivència (i normes de salut i higiene) comportarà
sancions disciplinàries.

La nostra AMPA

■

Format per un grup de mares i
un pare, col.laboren en
diverses activitats del centre
com ara el monitoratge de la
biblioteca

■

Financien parcialment algunes
sortides i material didàctic.

■

Fan possible la cooperativa de
llibres de lectura de català,
castellà i anglès

■

Col.laboren en la castanyada,
St Jordi i altres activitats.

■

Distribueixen el xandall

■

Lloguen guixetes

■

Correu:

ampasalvadorvilaseca@
hotmail.com

Tenim a disposició guixetes
per llogar

MESURES
ORGANITZATIVES
CURS 2020-21
El curs començarà amb 100% de presencialitat
seguint les instruccions del Departament
d'Educació.

SALUT
RESPECTE
PROTECCIÓ
INCLUSIÓ
APRENENTATGE SIGNIFICATIU I
COMPETENCIAL
SUPORT EMOCIONAL

Horari escolar 2020-21
Horari

■ A partir del dia 15 de setembre
l’horari lectiu serà de 8:30 a 15 h.
■ Hi ha un esbarjo de 10:30 a 11 h
(claustre/pista) i a les 13 h un
descans acompanyat a l’aula de
10 minuts.

■ Les entrades i sortides del centre i
els esbarjos s’organitzen de forma
esgraonada per evitar
aglomeracions d’alumnes.

8:30 – 9:30

Classe

9:30 – 10:30

Classe

10:30 – 11 h

Esbarjo

11 – 12 h

Classe

12 – 12:55 h

Classe

12:55 - 13:05

Descans

13:05 – 14:00 h

Classe

14:00 - 14:50 h

Classe

Les entrades i sortides del centre
■

Per evitar aglomeracions seran
esgraonades.

■

ENTRADA: a les 8:30 per la porta
principal

■

Faran fileres de grups estables al
claustre.

■

A les 8:35 pujaran a l’aula per
l’escala principal acompanyats del
professor/a de 1a hora.

■

SORTIDA: per la porta principal a
les 14:50 acompanyats pel
professor/a de classe.

■

Cal ser molt puntuals per respectar
l’ordre esgraonat.

■

Setmanalment rebran les
incidències a través de la
plataforma del centre.

Si han de sortir fora del
centre en horari lectiu...
■ Els alumnes d’ESO no poden sortir sols del centre durant
l’horari lectiu.

■ Si els seus fills/es han de sortir del centre per una causa
justificada els hauran de venir a buscar els pares o un
familiar.
■ En cap cas se’ls deixarà sortir, encara que donin el seu
consentiment telefònic o via agenda.

Grups, aules i nombre d’alumnes
■ Els reforços educatius del Departament d’Educació per la
COVID ens han permès incrementar en dos els grups de 1r
d’ESO per tal de disminuir la ràtio.
Grup

1A

1B

1C

1D

1E

1F

Ràtio

15

22

22

21

21

21

Aula

A-210

A-201

A-202

A-203

A-204

A-206

Grups estables de convivència
■

Ràtio al voltat de 22-23
alumnes, el seu tutor/a i fins
a 6 professors/es que poden
fer classe en més d’una
matèria dins del grup.

■

Sempre ocupen la mateixa
aula.

■

Només surten de l’aula per
fer Ed. Física a l’aire lliure i a
l’hora de l’esbarjo,

■

Avantatge: fa més fàcil la
traçabilitat i la gestió precoç
del possibles casos.

Mesures de
protecció dins
d’un grup
estable
■

No és necessària la distància
física interpersonal de 1,5 metres

■

No és necessari l’ús de la
mascareta per part de l’alumnat.
Només en el cas de la matèria
“Treball per projectes”.

■

Distància interpersonal mínima
d’1 metre.

■

L’ús de mascareta és obligatori
per tot el professorat d’aquest
grup.

El material escolar …

■ No es pot compartir material escolar.
■ Si és imprescindible compartir algun
material s’haurà de netejar i desinfectar a
posteriori.

■ Els alumnes hauran de col.laborar en la
neteja de les superfícies en contacte.

Esbarjos, circulació i mesures
de protecció
■ El claustre i la pista es
distribuiran
alternativament entre els
grups de 1r d’ESO i 2n
d’ESO.
■ A les hores de l’esbarjo els
alumnes poden accedir a
la cantina seguint els
protocols de seguretat per
comprar esmorzar.
■ L’ús de mascareta és
obligatori per tot l'alumnat
a l’hora de l’esbarjo i per la
circulació fora de l’espai
estable del grup.
■ Hi haurà indicadors de
fluxes de circulació per les
escales i passadissos.

Mesures organitzatives de
protecció
Mesura organitzativa

Objectiu

Responsable

Entrades i sortides
esgraonades

Evitar aglomeracions

Alumnat / Famílies

Grups estables i reducció
ràtio

Reduir contactes interpersonals
Facilitar traçabilitat

Equip directiu / alumnat

Esbarjos diferenciats

Reduir contactes interpersonals

Equip directiu / alumnat

Ús de mascareta alumnat

No obligatòria en el grup estable
(excepte “treball per projectes”)
Obligatòria en la resta d’espais

Alumnat/ professorat

Ús mascareta professorat

Obligatòria en tots els grups i espais

Professorat

Mesures higièniques
personals

Neteja de mans per evitar contagis

Alumnat

Material escolar no
compartit/residus

Prevenció de contagis

Alumnat/ professorat/

Protocol de neteja de
centre

Protecció i prevenció de contagis

Equip directiu

AJUDEU-NOS A
FER EFECTIVES
TOTES LES
MESURES DE
PROTECCIÓ

Inici de les activitats lectives
■ Les activitats lectives començaran el dia 14 de setembre de 9 a
12 h.
■ Els alumnes aniran cap a la seva aula i els tutors/es es
presenten. Cal estar degudament matriculat al centre

■ A continuació fan diverses activitats amb el seu tutor/a com ara:
 Repartiment d’agendes i material
 Horari escolar
 Normes bàsiques
 Visita a les instal·lacions

Requisits d’entrada al centre
1.

Les famílies hauran de signar i lliurar una declaració responsable
indicant que són coneixedores de la situació de pandèmia i que
no portaran el seu fill/a en el cas de tenir simptomatologia
compatible amb la COVID-19: febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...o amb qualsevol altre quadre infecciós.

2.

No haver tingut contacte estret amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

L’ús de la mascareta higiènica serà obligatori per accedir al centre i
moure’s fora de qualsevol espai de grup estable.
En el cas de que l’alumne/a no porti mascareta se li proporcionarà
una, però l'actitud de falta de protecció i respecte a les mesures tindrà
la consideració de falta disciplinària, tot i que es tindrà en compte si
és esporàdica o reiterada.

Sortides i activitats
■ Les sortides i activitats fora del centre queden condicionades
a les instruccions i mesures de protecció personal que dictin
el Departament de Salut i el Departament d’Educació.
■ A hores d’ara és difícil fer una previsió de les activitats que es
podran fer.

Què passa en el cas que un
alumne/a tingui símptomes?
■ S’inicia un procés de comunicació amb la família, aïllament i
custòdia de l’alumne/a.
CASOS
POTENCIALS

ESPAI HABILITAT
PER A
L’AÏLLAMENT

PERSONA
RESPONSABLE
DE REUBICAR
L’ALUMNE/A I
CUSTODIAR-LO
FINS QUE EL
VINGUIN A
BUSCAR

PERSONA
RESPONSABLE
DE TRUCAR A LA
FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE
DE COMUNICAR
EL CAS ALS
SERVEIS
TERRITORIALS

ESO/BAT

Sala de juntes (1r
pis)

Professor/a de
guàrdia o membre
ED

Tutor/a grup estable Directora
o membre ED

• La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP
de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.
• L’institut ha d’estar informat en tot moment de l’evolució del cas.

Què passarà en el cas d’un
positiu confirmat al centre?
■ Les decisions en relació amb el tancament de l’activitat
presencial parcial o total del centre educatiu serà el resultat
de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat
sanitària (Departament de Salut i Cap de referència).
■ A l’institut el nostre hi ha una infermera referent de salut que
forma part del programa “Salut i Escola”

Què passarà en el cas que es
recomani un confinament?
■ L’institut ha previst un pla híbrid de semipresencialitat de
l’activitat lectiva i un pla per continuar les seves activitats
educatives online.
■ La connectivitat, la comunicació, l’aprenentatge i el suport
emocional són els elements claus d’aquests plans
organitzatius alternatius que volen vetllar per tot alumnat.

TORN
OBERT DE
PARAULA

