
RESUM DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE L’1 D’ABRIL DE 2020 
Reunió feta a través de vídeo conferència. 
 
 
1.Adaptació de l’escola a la nova situació 
Des que es va decretar el tancament de les escoles, l’equip docent de la Rius i Taulet ha 
seguit treballant cadascú des de casa seva. Mantenen comunicació regular a través de 
reunions virtuals. 
 
Les principals tasques que estan fent són: 

● fer seguiment de les decisions i instruccions del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat 

● verificar el contacte de totes les famílies de l’escola per garantir que tothom rep les 
comunicacions de l’escola 

● acabar els informes de la segona avaluació, però no els entregaran fins que es 
reprenguin les classes perquè s’han de donar en mà per raons de confidencialitat. 

● activar els missatges setmanals de les tutores i tutors a les famílies amb propostes i 
reptes per fer a casa durant la setmana. 

● fer arribar les targetes-menjador a totes les famílies que tenen beca per al menjador 
 
2. Propostes setmanals de feina a casa 
Cada dilluns les tutores i tutors enviaran un correu electrònic a les famílies amb propostes 
de feines setmanals a fer a casa. Plantejaran un repte cada setmana i proposaran activitats 
diverses. 
 
Aquestes propostes no estan plantejades com a activitats acadèmiques, sinó amb l’objectiu 
d’entrenar i mantenir actives les habilitats d’aprenentatge de l’alumnat. 
 
Estan treballant per garantir que tot l’alumnat ho pot seguir, tenint en compte que hi ha 
famílies amb accés als aparells de comunicació electrònica molt divers. 
 
També estan treballant per poder establir comunicació d’anada i tornada amb l’alumnat. 
Tenen moltes ganes de parlar amb ells i elles i estan buscant la millor manera de fer-ho. 
Aviat informaran. 
 
3.Vacances de setmana santa 
Tot i el confinament, la Setmana Santa es planteja igualment com unes vacances i per tant 
les tutores i tutors no enviaran correu electrònic ni proposaran tasques per fer durant aquells 
dies. 
 
Animen que tot l’alumnat gaudeixi d’aquests dies, malgrat el confinament, i que carregui 
piles per tornar amb força de Setmana Santa per fer les tasques que es proposaran. 
 
4.Excepcionalitat i incertesa 



Vivim una situació d’excepcionalitat i d’incertesa sobre quan es podrà tornar a obrir l’escola. 
La direcció i tot l’equip de mestres estan connectats amb el Departament d’Educació i 
seguint les indicacions que els fan per garantir que, malgrat tot, l’escola continua activa. 
 
Tot el consell escolar enviem molts ànims a tothom i molta energia! 
 
I recordem que qualsevol família que es trobi amb dificultats, pot adreçar-se a la resta de 
famílies, a l’AFA o a la mateixa escola. 
 
 


