LES REUNIONS AMB LES FAMÍLIES
Benvolgudes famílies,
Les condicions de l’actual pandèmia ens obliguen a modificar alguns paràmetres
d’un aspecte que considerem fonamental a l’escola: la comunicació amb les
famílies. Les trobades presencials estaran condicionades a l’evolució de la
pandèmia, i això afecta especialment aquest inici de curs.
REUNIÓ GENERAL DE PRESENTACIÓ
El dimarts 8 de setembre teníem programada la reunió general de principi de curs,
on totes les persones que treballem a l’escola us donem la benvinguda i us
expliquem com ens organitzarem. És un dia de retrobaments, abraçades i bons
desitjos, però aquest any no podrà ser. Fins a nova ordre (com a mínim fins al 16
de setembre segons la resolució del Departament de Salut, i ja veurem si s’allarga),
no podem fer trobades de més de 10 persones.
Per tal que pugueu veure’ns i escoltar allò que us volem dir, aquest any us
enviarem un vídeo en el qual sortirem tot l’equip escolar i així també sabreu com
ens hem organitzat i qui espera acollir els vostres fills i filles a partir del 14 de
setembre. La setmana vinent rebreu, mitjançant un correu electrònic, l’accés al
vídeo, el qual també penjarem a la web de l’escola. No cal dir que preferim el
format habitual, però la situació és excepcional.
REUNIONS DE CADA CURS
El 21 de setembre començarem les reunions de principi de curs que es fan amb
cada tutor/a i convoquem els cursos de dos en dos (per exemple, 1r i 2n). Les dates
de les reunions les teniu al calendari general i a la pàgina web de l’escola
(www.magoria.org).
A partir d’aquest curs, totes les reunions (i les xerrades i tallers que preparem) les
farem a les 18 h, en lloc de les 20 h tal com fèiem fins ara. El curs passat vam fer la
prova de canviar l’horari dels tallers que oferim i el resultat va ser positiu.
Si l’evolució de la pandèmia ens ho permet i així ho marca el Departament de Salut,
intentarem fer les reunions presencials per tal de garantir la millor comunicació i
poder atendre qualsevol dubte que sorgeixi. En aquest cas, i per garantir les
distàncies de seguretat, les reunions no seran a les classes sinó en espais més
amplis. Si el temps ens ho permet, ens trobarem a l’exterior, un grup al pati de
Primària i l’altre al pati de Parvulari.
En cas que la pluja o el fred ho impedeixi, farem una reunió al gimnàs i l’altra al
menjador.
En qualsevol cas, serà convenient que assisteixi un sol membre de cada família.
Si la pandèmia ens ho fa impossible, optarem per fer les reunions de manera
telemàtica.
ENTREVISTES PERSONALITZADES
En aquest cas, no hi ha problema fer-les presencials, ja que ens reunim 2 o 3
persones. Ara bé, mentre la situació sanitària ho estableixi, caldrà respectar les
mesures corresponents: prendrem la temperatura, portarem mascareta i
mantindrem la distància entre mestre/a i família. Tot i la distància, la proximitat
continuarà sent propera.

COMUNICACIÓ INDIVIDUAL ENTRE MESTRES I FAMÍLIES
Cada dia ens veurem a la porta de l’escola, però estarem prenent la temperatura i
gestionant el grup corresponent. Per a qualsevol conversa, caldrà fer-la de manera
telefònica o per correu electrònic. També podem concretar un dia per fer una
entrevista i en parlem.
En cas que hàgiu de notificar algun règim, canvi d’horari o medicació estrictament
necessària, cal portar-ho per escrit per evitar converses que distorsionin el control
del grup. Si no heu pogut portar la notificació escrita, també podeu comunicar-ho
telefònicament a Secretaria.
Salutacions i, malgrat la incertesa i les incomoditats, continuem fent escola!
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