
 

  

  
  

 
RESUM DEL CONSELL ESCOLAR DEL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2020 
 
Les reunions de Consell Escolar es duran a terme en format telemàtic. El 9              

de setembre de 14:00 a 15:30 va tenir lloc la primera reunió del Consell Escolar del                
curs 2020-2021. L’ordre del dia va ser el següent: 

 

1. Pla d'organització i funcionament de centre per al curs 20-21  
2. Informacions vàries 

3. Modificacions del pressupost 
4. Cloenda 

5. Torn obert de paraula 

 
La convocatòria d’aquest Consell té per objectiu comentar les mesures          

organitzatives pel proper curs 2020/2021. S’informa al Consell Escolar que s’ha           
elaborat el “Pla d’Organització del centre 2020-2021”, un document en constant           
procés de modificació en funció de l’evolució de la pandèmia. El document es             
publicarà a la web del centre i s’actualitzarà constament segons indicacions del            
Departament d’Educació i de Sanitat. 

 
Des del dia 1 tot el professorat ha estat col·laborant en les tasques de              

senyalització, sectorització, neteja i organització d’espais… perquè es pugui         
començar el dia 14 amb totes les mesures de protecció que requereix una situació              
com l’actual. 

 
De la idea inicial del Departament de baixar ràtios i desdoblar grups s’ha             

passat a la priorització de grups estables i és en aquest punt on s’han centrat tots                
els esforços, ja que l’estabilitat i estanqueïtat dels grups és clau per reduir contagis i               
facilitar la traçabilitat de casos. En canvis, segons les dades del Departament de             
Salut, el nombre d’alumnes per aula no té una incidència suficient perquè sigui un              
criteri en l’organització dels centres. Per aquest motiu, des del mateix Departament,            
no s’ha donat recursos per reduir les ràtios, només s’ha rebut una dotació extra d’un               
professor i mig en concepte reforç COVID per ajudar a compensar els nivells on hi               
havia sobreràtio, és a dir, 1r i 3r d’ESO, que ja estaven “oficialment” per sobre dels                
30 alumnes per grup. A 1r, 2n i 3r d’ESO s’han invertit totes les hores en els grups                  
estables, utilitzant hores complementàries que normalment es dediquen a suports o           
hores de taller o de pràctica, per la qual cosa han quedat grups petits d’uns 21-24                
alumnes. En concret, a 1r d’ESO s’han fet 6 grups (dels 4 oficials que tenim               
assignats), a 2n 5 grups (dels 4 oficials) i a 3r 6 grups (dels 4 oficials). En aquests                  
cursos els alumnes només sortiran del seu grup en les optatives i religió. No hi               
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haurà aules específiques i s’evitaran els desplaçaments a l’interior del centre. S’han            
sectoritzat els diferents nivells i els accessos i s’han establert tres franges horàries             
per evitar qualsevol aglomeració. 

 
A 4t i Batxillerat ha sigut més complicat perquè s’ha prioritzat poder mantenir             

els diferents itineraris acadèmics i és per aquest motiu que els grups són més              
nombrosos. A 4t d’ESO s’han fet 3 grups d’itinerari tècnic-professional i 3 d’itinerari             
acadèmic (dels 5 grups oficials). Els primers han quedat petits i els segons més              
nombrosos per la demanda d’itinerari de l’alumnat, que s’ha respectat sempre. Els            
Cicles es mantenen com a grups estables. Tota aquesta informació s’ha notificat a             
les famílies en les reunions d’inici de curs amb els tutors de cada grup. 

 
Com a informació addicional, les ràtios oficials del Departament d’Educació          

són de fins a 33 alumnes per grup a l’ESO, de fins a 38 alumnes per grup a                  
Batxillerat i de 30 alumnes a cicles.  

 
Les mesures higièniques per aquest curs tenen quatre pilars bàsics: ús de            

mascareta obligatòria, distància de seguretat, neteja de mans i ventilació dels           
espais. S’està a l’espera del protocol del Departament pel que fa a les classes              
d’Educació Física. 

 
Les entrades i sortides seran esglaonades per evitar aglomeracions i          

l'alumnat haurà de rentar-se les mans a l’entrar i portar la mascareta obligatòriament             
mentre estigui al centre. L’alumnat tindrà a totes les aules una ampolla amb solució              
hidroalcoholica per la neteja de mans i un esprai per a la neteja de superfícies. 

 
L’objectiu és garantir la traçabilitat en el moment en què es produeixi un cas              

de Covid-19 i evitar el confinament total del centre educatiu. Es concreta que la              
mascareta és obligatòria i fins que el Departament d’Educació no consensuï amb el             
Departament de Sanitat i el Procicat noves mesures ho serà en tots els grups dins               
de l’aula. Aquesta mesura es pot revocar en funció de l’evolució de la pandèmia              
però sempre amb el consentiment de les autoritats sanitàries pertinents. 
 

A nivell organitzatiu s’ha demanat a l’alumnat tenir com a material un            
ordinador. Educativament hem d’estar preparats per a situacions molt diverses i           
poder garantir els ensenyaments presencials i en cas de no ser factibles a distància.  
 

Es durà a terme una detecció precoç d’alumnat vulnerable i amb una situació             
econòmica desfavorable per tal de poder garantir la seva escolarització i           
aprenentatges en coordinació amb l’EAP i Serveis Socials. L’Institut no ha rebut cap             
dotació extra d’ordinadors ni per alumnes ni per professorat. 

 
Aquest curs incorpora dos nous membres a l’Equip Directiu: en Guillem Enri,            
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Coordinador pedagògic, en substitució d’en Jordi Gash i la Marta Taboada,           
Secretària, en substitució de l’Elena Martínez. La secretària sortint presenta les           
modificacions econòmiques dutes a terme durant el tercer trimestre del curs anterior. 

 
S’apel·la a la responsabilitat, al sentit comú i a la col·laboració de tothom per              
protegir-nos i protegir els demés . L’alumnat ha de seguir obligatòriament totes les             
mesures establertes si no es vol exposar a un nou confinament. Hem de funcionar              
amb la màxima normalitat i això només ho podem fer si respectem totes les mesures               
establertes en el Pla d’Organització.  
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