Orientacions per a les reunions
d’inici de curs en temps
de covid

Per què és necessari repensar les reunions
amb famílies aquest curs?




És l’inici de curs més incert
viscut fins ara: reprenem

el ritme escolar després
de mesos de confinament
i en un context de
pandèmia.

Docents i famílies hem
après molt durant el
confinament, apliquem-ho:

comunicar-nos
telemàticament de forma
eficaç, donar suport als
fills i filles per continuar
aprenent, prioritzar els
aprenentatges més
competencials,
acompanyar
emocionalment...



Distància física sí, distància
social gens ni mica!



Fem d’una dificultat una
oportunitat: la primera

Les mesures sanitàries
desaconsellen que les
famílies entrin als centres,
per això cal enfortir la
comunicació i el vincle
família–escola per altres
mitjans.

reunió del curs covid pot
marcar un nou estil de
relació i una nova manera
de dur a terme les
reunions. Pot ser una
ocasió per repensar
el rol de la família.
Aprofitem-la!

Què necessiten les nostres famílies?
Fem-nos preguntes i siguem estratègics!





Quin sentit volem donar a la primera reunió postconfinament?

Pretenem informar sobre protocols i criteris organitzatius,
o també escoltar, generar vincle, fer pinya, sumar sinergies?
Quina és la impressió que volem que s’emportin?
Quines expectatives, pors, ansietats i desitjos tenen per a aquest curs?

Com generarem confiança en un moment de tanta incertesa?
Com els acompanyarem emocionalment en la sacsejada
que suposa la pandèmia?
Com els expressarem que estem contents de retrobar-los?

Com manifestarem amb paraules el que no podem transmetre amb un gest?
Quines estratègies podem seguir perquè tothom se senti acollit?

Abans
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Escoltem abans de
planificar: parlem amb
alguns representants de
les famílies per incloure
les seves preguntes,
neguits i expectatives.

Dos o tres objectius com
a màxim! Acotem molt bé
què volem aconseguir.

Evitem la infoxicació:
enviem prèviament els
protocols sanitaris
i els detalls organitzatius
a través d’infografies
o documents breus,
clars i concisos.
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Convoquem per mil vies
diferents: enviem un
correu electrònic a totes
les famílies, però utilitzem
també altres canals per
arribar a tothom
(Whatsapp, Telegram, app
del centre, web, trucades
quan escaigui, etc.).

Aprofitem l’avinentesa,
presentem-nos: que cada
tutor/a enviï la
convocatòria de trobada
presentant-se amb una
frase d’alè i força, una
fotografia o bé un petit
vídeo de presentació.

Impliquem-hi l’alumnat!
Que preparin un
regal-invitació per dur
a casa.
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Compartim emocions
i sentiments a l’inici de
la reunió expressant
l’alegria del
retrobament. Demanem
que tothom activi la
càmera: explicitem la sort
de poder-nos veure la cara
sense mascaretes, encara
que sigui a través de la
pantalla!

Transmetem a les
famílies que les
necessitem, la seva
implicació reverteix en
l’èxit educatiu.

Evitem una reunió
unidireccional:
convoquem a un màxim de
30 famílies per generar un
espai de diàleg, que podem
dinamitzar amb eines
participatives (Paddlet,
Jamboard, etc.).
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Flaire d’escola! Projectem
imatges de l’interior de
l’escola, perquè les famílies
puguin viure-la atès que
aquest inici de curs no hi
han pogut entrar.

Sumem al partner
magnet: passem un vídeo
ràpid i senzill desitjant un
bon inici de curs a tot
l’equip docent i a les
famílies.

Acomiadem la trobada
en positiu: elaborem entre
totes un mapa de paraules
(sentiments) que ens donin
força i ànim davant el nou
curs que comença. Podem
usar eines digitals
(Mentimeter, Wooclap...)
i projectar el mapa final.
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Fem-ne retorn!
Documentem els acords i
compromisos, i enviem-los
a les famílies.

Continuem reforçant el
vincle amb les famílies
en aquest nou curs, un
curs diferent, però ple
d’aprenentatges:
la reunió d’inici només és
el primer pas, mantinguem
els canals de comunicació
oberts i cerquem noves
formes de participació
i de vincle digital.

I de seguida que la
situació sanitària ho
permeti... Tornem
a cercar els espais
presencials amb les
famílies! Encara que sigui
en espais exteriors,
distància física i mascareta.
Sempre és millor
poder-nos veure
el somriure als ulls
en directe!

Durant



Després



Confiança, compromís
i endavant!
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