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RESUM DELS CONSELLS ESCOLARS DELS DIES 17/12/18 I 09/01/19.
INFORMACIÓ RELATIVA A L’ÚS DELS LAVABOS PER PART DE L’ALUMNAT.
En els Consells Escolars del 17 de desembre de 2018 i del 9 de gener de 2019 es va parlar
sobre el funcionament de l’accés als lavabos per part de l’alumnat. La informació que es va
donar, els punts que es van debatre i els acords que es van prendre són els que resumim a
continuació.
El curs passat es va canviar el funcionament d’accés de l’alumnat als lavabos del centre. A
partir d’aquell moment, durant les hores d’esbarjo estaven oberts els lavabos de la planta baixa
i de la primera planta i durant les hores de classe els alumnes que necessitaven fer-ne ús
havien d’anar a la sala de professors a demanar la clau per anar als lavabos del primer pis. A
més, els professors, a criteri seu, podien deixar la seva clau als alumnes que ho necessitessin
per anar al lavabo més proper a l’aula en què es trobaven. Això es feia sempre en el cas
d’alumnes que havien manifestat unes necessitats especials de caire físic.
Els motius que van portar a limitar l'accés amb clau als lavabos durant les hores de classe van
ser diversos:
- La quantitat d'alumnes que hi ha al centre actualment i que ha anat en augment en els últims
anys i la dificultat de controlar-los entre hores ja que el professorat s’ha de desplaçar d’una aula
a una altra.
- La dificultat de transitar els passadissos entre hores per la quantitat d'alumnes que es
desplacen als lavabos (normalment no per utilitzar-los per fer les seves necessitats) i que
col·lapsen les zones en què aquests es troben.
- La vulnerabilitat de l'alumnat en aquests períodes de menys vigilància.
- La poca privacitat que ofereixen uns espais on s'aglomera una gran quantitat no controlada
d'alumnes a aquells alumnes que n'han de fer ús per fer les seves necessitats.
- L'augment del vandalisme (segurament relacionat amb l'augment d'alumnat), en forma de
lavabos embossats a propòsit diàriament, retirada de canonades, bloqueig d'aixetes,
necessitats de totes les naturaleses al terra i, fins i tot, a les parets, etc.
- La poca higiene que presentaven els lavabos quan es produïen fets com els esmentats
anteriorment, i que no es pot cobrir amb una neteja més freqüent (es netegen 3 o 4 cops al dia
quan el que està establert és una neteja al finalitzar la jornada de matí i una altra al finalitzar la
jornada de tarda). Afegim que l’actual contracte de neteja representa un 40% del pressupost
anual per fer front a les despeses de funcionament i de manteniment del centre.
- La constatació que, a banda de per fer les seves necessitats fisiològiques i higièniques, bona
part de l'alumnat utilitza els lavabos principalment per reunir-se i xerrar, per fer ús no pedagògic
del mòbil i per fumar.

- El nombre de conductes contràries a les normes de convivència generades per incidents
(desperfectes, cops accidentals i no accidentals, conflictes i, algunes vegades, baralles entre
alumnes) que es produïen als lavabos. Afegim que aquestes han desaparegut des que es va
implantar aquesta mesura (juntament amb d'altres).
Fa uns mesos, el representant dels delegats va lliurar-nos a l’equip directiu uns fulls amb
signatures dels alumnes sol.licitant que s’obrissin els lavabos. Vam reunir-nos amb ell i li vam
demanar que els delegats ens portessin, de part dels alumnes als quals representen, alguna
proposta intermitja i progressiva; que la petició no fos simplement obrir-los tots, sinó que
plantegessin una solució que impliqués els alumnes en el manteniment del civisme i de la bona
convivència al centre en aquest àmbit concret. Nosaltres creiem fermament que per al bon
funcionament del centre la implicació dels alumnes és fonamental i el que volíem era que ells
formessin part de les condicions per als canvis en l’ús dels lavabos. Cap alumne ens va fer
arribar cap proposta.
Per això, quan en el Consell Escolar del passat 17 de desembre de 2018 un dels representants
dels alumnes va fer un suggeriment relacionat amb el funcionament dels lavabos el vam
acceptar molt gratament i el vam començar a aplicar de seguida, perquè era això precisament
el que estàvem esperant, idees dels mateixos alumnes.
D’acord amb la proposta d’aquest representant dels alumnes, es va acordar la mesura d'obrir
els lavabos de tots els pisos durant les hores dels esbarjos, mesura que es va comunicar a
l’alumnat mitjançant el representant dels delegats i els respectius delegats de grup i que es va
començar a aplicar al cap de dos dies.
En el moment en què es va iniciar aquesta actuació, la previsió que es tenia era d’observar el
seu funcionament durant dues setmanes i si se’n feia un bon ús, obrir uns lavabos de nois i uns
de noies tant al primer com al segon pis, accessibles sense clau durant tota la jornada lectiva.
Aquesta mesura de deixar uns lavabos del primer i del segon pis oberts durant tota la jornada
lectiva s’iniciarà dimecres 16 de gener de 2019 amb la condició que els lavabos s’han
d’utilitzar únicament i exclusiva en cas de necessitat fisiològica o higiènica i es
sancionarà qualsevol ús del lavabo que no sigui aquest (reunir-se i xerrar, utilitzar el mòbil,
etc.). Aprofitem per puntualitzar que 
les ampolles d’aigua s’han de portar plenes de casa o
omplir-les a la font del hall de l’institut a les hores d’esbarjo o bé just abans o després de
la classe d’educació física dins del temps que tenen disponible. Els alumnes no es podran
desplaçar als lavabos oberts durant o entre classe i classe per omplir ampolles d’aigua. 
En
resum, els alumnes només poden estar dins dels lavabos oberts si estan fent les seves
necessitats.
Aquestes mesures han estat aprovades en els Consells Escolars dels dies 17 de desembre de
2018 i 9 de gener de 2019 i seran revisades en cas de no funcionar correctament.
És molt important que tot l’alumnat estigui assabentat que aquests canvis en el funcionament
de l’accés als lavabos els poden beneficiar a tots, que cal que col.laborin i que es mantindran
si només es fa ús dels lavabos per a la seva finalitat, i no per a d’altres, i si no es
produeixen incidents de vandalisme, conducta incívica o irrespectuosa ni conductes

contràries a les normes de convivència. És per això que hem demanat la difusió d’aquesta
informació entre tot l’alumnat mitjançant els seus representants.
Per finalitzar, voldríem recordar que les famílies i l’alumnat tenen disponibles diversos canals
per comunicar-se amb el centre: les tutores i els tutors, que són els principals interlocutors, el
professorat, el personal d’administració i serveis i l’equip directiu. També tenen a la seva
disposició als representants del sector famílies i del sector alumnes al Consell Escolar així com
l’AMPA.
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