
RESUM CONSELLS ESCOLARS 237 (02/10/19) I 238 (03/10/19) 
 

1.- CALENDARI 19-20 

Es comenten una sèrie d’informacions sobre el curs 19/20. Concretament de Calendari,            

Dies de lliure disposició i vacances, així com el marc horari i la possible petició de canvi                 

del marc horari pel curs 20/21, d’acord amb altres centres educatius de la comarca i el                

Consell Comarcal. 

Dies de lliure disposició i vacances: 

● Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020: vacances de Nadal. 

● Del 4 al 13 d'abril de 2020: vacances de Setmana Santa. 

● Dies de lliure disposició: 

○ 07/10/2019 

○ 04/11/2019 

○ 24/02/2020 

○ 13/03/2020 

○ 04/05/2020 

 

2.- QUOTES 

Les quotes de matrícula s’han fet agrupant diferents conceptes (material, sortides, etc..)            

de manera que s’eviti el fer nombrosos pagaments, amb el consegüent estalvi en             

comissions bancàries per a les famílies, que de no fer-ho així s’haurien d’afegir al preu de                

cada pagament. Aquest curs, s’ha afegit en el full de quotes un avís de que no es farà cap                   

devolució per concepte individual a no ser que hi hagi una baixa definitiva del centre o, en                 

el cas de sortides, un motiu greu i imprevist degudament documentat. 

 

3.- PERMÍS MENORS PER VIATJAR A L’ESTRANGER 

Degut a un canvi de normativa del Ministeri de l’Interior, els alumnes matriculats en              

centres catalans i que no tenen DNI (amb NIE, passaport europeu o no) que volen viatjar                

a l’estranger han de demanar el permís patern en els seus consolats i no pas a les                 

comissaries (Mossos o Policia ) com fins ara. 

https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/Declaracio-de-permis-de-viatge-a-lestranger-p

er-a-menors 

 

https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/Declaracio-de-permis-de-viatge-a-lestranger-per-a-menors
https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/Declaracio-de-permis-de-viatge-a-lestranger-per-a-menors


4.- NOVETATS 19/20 

- La nova app de gestió de l’alumnat: ComunicApp. Les famílies l’han d’instal·lar al             

seu telèfon mòbil. Si el número de telèfon no es correspon al que havien facilitat al                

centre en el moment de la matrícula, cal que es posin en contacte amb secretaria               

per actualitzar les dades i que els pugui sortir el seu fill/a vinculat. Les famílies               

podran rebre comunicacions generals del centre i també d’algun professor, així com            

comunicació d’absència a primera hora. 

- Treballarem en l’entorn GSuite (ens permetrà el treball on line més segur). S’ha fet              

el domini @inspereborrell.cat. Tots els alumnes tenen una adreça de correu amb            

aquest domini i que serà d’ús intern del centre. 

- El Pla Lector ja s’ha iniciat amb l’ajuda i implicació de la Biblioteca Comtat de               

Cerdanya i del professorat de l’institut i funciona força bé.  

- Hi ha la intenció de millorar la Biblioteca del centre. 

- Projecte GEP (Generació Plurilingüe) es tracta d‘incloure activitats de matèries          

diferents de les de llengua estrangera, en llengua estrangera. Hi ha professors que             

s’estan formant per impulsar-lo i en algunes matèries (naturals i socials a 1r d’ESO)              

ja s’ha començat a implementar. A cicles ja es treballa amb aquesta metodologia             

en la matèria de FOL des del curs passat. 

- Auxiliar de conversa. Aquest curs tindrem una auxiliar en llengua francesa, i s’està             

treballant per aconseguir-ne un en llengua anglesa amb l’ajuda dels Ajuntaments           

de la comarca, que el subvencionarien. 

- POEFA: s’ha participat en aquest projecte, per tal de que alumnes en risc             

d’exclusió social,puguin participar en activitats que impliquin pernocta. 

- Inversions en infraestructures: aula nova d’informàtica, ordinadors i carros         

d’ordinadors nous, làmines de protecció solar. 

- Centre formador: rebrem professors que han fet el màster, per tal de tutoritzar-los,             

però no participarem en el projecte d’innovació del nou màster. 

 

5.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES TARDA 

- Suport a alumnes, a proposta dels tutors: dilluns i dijous de 16.15h a 19.15h a la                

biblioteca de l’institut. 

- Activitats esportives extraescolars PCEE: 



- Skate: dimarts 16-17.30 h 

- Hip Hop: dijous 16-17 h 

- BTT: dilluns 16-18 h 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


