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1. A LA SÍNIA SEGUIM ESTANT AL VOSTRE COSTAT 

Esperem que tots estigueu el millor possible, no sabem quan ens podrem retrobar de nou.

Hem sabut que hi ha famílies que heu patit de prop la malaltia amb persones estimades, per

tots vosaltres.Us compartim el nostre escalf i una gran abraçada, sabem que una de les

lacres més grans d’aquests moments és no poder tenir-nos a prop els uns als altres i haver

de viure aquestes pèrdues desde la solitud. 

També d’altres que esteu treballant en els serveis essencials que tan benefici ens porten a

la  resta  dels  ciutadans  però  amb totes les  dificultats  logístiques  que això  us  comporta.

Rebeu el nostre agraïment.

Pels altres que la malaltia us ha passat de requiltzada i per tots aquells que estem bé hem

de recordar la sort  que tenim d’estar plegats malgrat les coses que aquests dies estem

deixant de fer i viure degut al confinament.

Per a tots molta força!



2. LLIURAMENT D’INFORMES DEL SEGON TRIMESTRE A PRIMÀRIA

A primària un cop acabat el segon trimestre sempre fem un retorn als infants i  a les famílies

a través dels informes.  Prèviament abans que els mestres facin els informes, els infants,

com cada trimestre  fan la seva autoavaluació, aquest cop els infants no han pogut acabar

el procés i  per tant hem no pogut fer aquest retorn com ens agradaria. De totes maneres us

farem arribar aquests informes a través del correu electrònic entre el 14 i el 15 d’abril.

3. LA SÍNIA A CASA

Com  ja  hem  anat  compartint  en  les  últimes  informacions,  a  partir  del  14  d’abril  el

Departament d’Educació ens  demana als centres que establim propostes d’activitats amb

interacció amb els infants. És evident que no podem traslladar l’escola a casa. Tots aquests

dies hem estat treballant per elaborar les eines i els mecanismes per a portar-ho a terme, ho

estem fent tant bé com sabem i amb les eines que tenim i que ens ho permeten. 

Hem  analitzat  les  diferents  necessitats  segons  les  edats  que  tenim  a  l’escola,  les

plataformes telemàtiques que tenim a l’abast i els hàbits i les habilitats que els  alumnes de

l’escola poden tenir. Tots  aquests elements son els que hem tingut en compte per elaborar

unes graelles que us fem arribar a través del full de propostes d’aquest dimarts i que ens

serviran per organitzar un seguit de vídeo trobades setmanals amb els mestres. Creiem que

aquesta és la fórmula que més s’ajusta a l’escola.

Les graelles que us fem arribar són diferents per a cada un dels cicles,  cada infant només

ha d’apuntar-se amb l’enllaç de la seva aula que serà on es trobarà amb un grupet  de

companys i amb el mestre de forma habitual. Hi ha un document que recull les graelles de

cada cicle. Cada infant a través del full de propostes tindrà un enllaç al full de càlcul on hi

trobarà les graelles del grup que li correspon. Ha d'obrir la pestanya corresponent al seu

grup i apuntar-se una vegada a cada sessió, és a dir una vegada a cada graella

En aquest document trobareu el  marc horari que proposem els mestres perquè els infants

s’apuntin tenint present la vostra disponibilitat, ara el principi, i  evidentment la dels infants.

Al apuntar-se a les diferents sessions de vídeo trobades en els infants se’ls acabarà creant

un petit horari que serà el que s’utilitazarà mentre duri aquesta situació de confinament. Així

doncs, una vegada omplerta la graella NO caldrà tornar-la a omplir,  servirà setmana

rere setmana. Us compartim un vídeo  tutorial casolà explicant pas per pas com ho heu de

fer per apuntar-se a les graelles de les vídeotrucades, esperem que us ajudi.

https://drive.google.com/open?id=1TooL_DyINOK208VOWTO21SxXEAoVOiHP


Les propostes d’activitats les rebreu a través del correu electrònic i  també les podeu trobar

penjades el web de l’escola. Les famílies podreu omplir la graella del vostre fill/a màxim

fins el  dijous 16 d’abril.  El dimecres 15 d’abril  ja  comencem les vídeotrobades.  Som

conscients que aquesta primera setmana serà una mica de prova per a tots, per a vosaltres,

pels infants i també per a tots nosaltres. Per això us demanem calma i paciència. Al full de

propostes d’activitats que us hem fet arribar ve acompanyat d’un text guia que ajudarà als

infants i a vosaltres, famílies establir la connexió. 

L’horari marc dins el qual els docents us fan la seva proposta horària juntament amb els

especialistes o la persona de suport és de 9 a 13h i de 15 a 18h aproximadament.  Els

migdies ens reservem aquestes franges horàries per fer coordinacions, reunions de mestres

i tasques internes de centre necessàries perquè tot aquest engranatge funcioni.

●  De 2n a 6è  hi haurà 5 sessions per setmana. Tres del tutor i 2 d’especialitat.

● A 1r hi haurà 4 sessions per setmana. Dues del tutor i 2 d’especialitat.

- A PETITS es proposen 3 sessions per setmana. Dues del tutor i 1 d’una altra mestra

del grup.

-

ATENCIÓ MOLT IMPORTANT: Veient que quan enviem les informacions per nivells sovint

hi ha famílies que no els hi arriba i en canvi quan ho enviem per tota l’escola no es detecten

problemes,  hem decidit  enviar  els  9 documents,  un per  cada nivell,  amb aquest  correu

juntament amb el full informatiu.

Com ja hem dit anteriorment, cada infant només ha d’obrir, treballar i apuntar-se a la

pestanya  de  la  seva  aula,  el  seu  grup classe  i  no  entrar  en  les  altres  pestanyes

d’altres grups per no fer embolics ni tocar o esborrar coses sense voler.

 

4. INFORMACIÓ FORMULARI

Com bé recordeu la setmana passada es va fer un formulari a totes les famílies de l’escola

per saber en quina situació teníeu i amb quins mitjans comptàveu per portar a terme les

trobades telemàtiques

La resposta va ser molt bona vam tenir, el divendres el vespre quan vam tancar el formulari

teníem 426 respostes de 453 alumnes. Moltes gràcies per l’esforç de contestar amb tanta



rapidesa.  Com  us  vam  explicar  algunes  d’aquestes  dades  les  vam  fer  arribar  el

Departament d’Educació el passat dilluns i en conjunt aquestes dades també ens han servit

a nosaltres per dissenyar l’eina de treball i per adonar-nos que no totes les famílies teniu les

mateixes necessitats. 

Amb les respostes que totes les escoles hem fet arribar el Departament no sabem quina

resposta ens donarà, sembla ser que aviat rebrem noves indicacions.

Hem tornat a obrir el formulari per qui no va poder omplir-lo en aquelles dates i de ben segur

que els tutors de les famílies que en aquelles hores no vau poder contestar s'aniran posant

en contacte amb vosaltres.

En el formulari hi ha havia un ítem que preguntava per si la família acceptava o no l’ús

enregistraments  i  publicació  d'imatge  i  so  del  seu  fill  o  filla.  Necessitem  que  tothom

respongui aquesta pregunta, si no ho podeu fer a través del formulari ho podeu fer escrivint

el  correu  de  l’escola   a8061610@xtec.cat  autoritzant  o  no aquest  l’ús  de  l’imatge.  És

important que s’entengui que amb les activitat educatives i interactives en línia requereixen

l'ús de dades i per tant si no tenim la vostra autorització el vostre fill/a no podrà participar

d’aquestes vídeotrobades.

5. COMUNICAT DE L’AFA

Benvolgudes famílies!

Des de l’AFA de l’escola  La Sínia  ens volem adreçar  a vosaltres,  totes  les famílies  de

l’escola, per saludar-vos i desitjar que totes esteu bé de salut i d’ànims.Estan sent uns dies

molt  difícils  per  totes  nosaltres,  i  ens  estem adaptant  dia  a  dia  a  una  situació  que  va

canviant… És per això que hem trigat bastant en posar-nos en contacte amb totes vosaltres.

Però avui ho fem amb tot de paraules optimistes, perquè entre totes….   ens en sortirem!!!!!

També  volem  comunicar-vos  que  restem  a  la  vostra  disposició  per  qualsevol  dubte,

inquietud, comentari, necessitat… Us podeu posar en contacte amb tot l’equip de la junta de

l’AFA, que som moltes persones, escrivint un correu a juntaampalasinia@gmail.com. També

podeu fer servir altres vies si ho trobeu mes adient o més còmode per vosaltres, contactar

amb l’escola o amb el grup de delegats de clase. El més important, es que qualsevol que

tingui  una  necessitat  o  inquietud,  poguem  resoldre-la.  Entre  totes  intentarem  donar

resposta.Seguim! Una forta abraçada

Junta AFA La Sínia

mailto:a8061610@xtec.cat


6.  NOVETATS AL WEB

2n-> Tarda per compartir

2n-> Nou projecte, nou repte

2n-> Mirant i buscant

7. SUGGERIMENT

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya ha elaborat  aquest

comunicat.  Recull  reflexions interessants que volem compartir  amb vosaltres.  Aquí  teniu

l’enllaç

https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2020/04/05/tarda-per-compartir/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2020/04/08/mirant-i-buscant/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2020/04/05/nou-trimestre-nou-projecte/
http://www.mrp.cat/inici/287/comunicat-fmrpc-educacio-en-temps-de-coronavirus
http://www.mrp.cat/inici/287/comunicat-fmrpc-educacio-en-temps-de-coronavirus

