
RESUM DEL CONSELL ESCOLAR DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2021

El 25 de març de 19:00h a 20:30h va tenir lloc la segona reunió telemàtica del Consell

Escolar del curs 2020-2021. A l’inici de la convocatòria es van aprovar les actes anteriors sense

esmenes.

S’expliquen al Consell Escolar les darreres modificacions del pressupost del 2021 i s’informa

que Serveis Territorials de Girona ha donat per validat i tancat el pressupost del 2020.

S’informa que durant l’estiu es substituiran les finestres del primer, segon i tercer pis per

finestres amb tancament d’alumini i la col·locació de les lames pendents.

S’informa al consell de la previsió de les aportacions de les famílies per al proper curs

2021-2022 i es recorda que les preinscripcions i la matrícula dels curs 2021/2022 es faran

exclusivament en format telemàtic.

Es presenta la Setmana del Parc Natural Cadí Moixeró que es durà a terme del 10 al 14 de

maig i que afecta a l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO al llarg de tota una setmana. Aquesta activitat es

promou des de l’àmbit cientificotecnològic..

Aquest any 490 alumnes han participat n en esports de neu (Masella) i la resta han fet un

combinat d'esports al poliesportiu, tallers a l'institut (manualitats, circ, ...) i un dia de sortida

(caminada) per nivell. S’agraeix a la Fundació Bosch Aymerich la seva donació per fer possible

l'aprenentatge i el perfeccionament de la pràctica d'esports de neu de tants alumnes del centre.

El proper curs s’iniciarà l’Estratègia Digital de Centre (EDC) amb una diagnosi de la situació

que s’emmarca i segueix les directrius del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC).

El Servei de Llengües Estrangeres del Departament d'Educació ha seleccionat el nostre

centre per participar en el programa Erasmus+ MALD (mobilitat de llarga durada per a l'aprenentatge

de llengües estrangeres) i ha permès flexibilitzar el programa GEP (Grup d’Experimentació

Plurilingüe) que es va iniciar el curs passat .

S’informa al consell que amb els canvis de currículum del CAFEMN i del cicle sanitari, es

preveu la conversió en places d'especialistes d'alguna plaça i que es preveu la conversió o creació de

dues places de perfil de doble especialitat en l'àmbit científic i tecnològic per donar resposta al treball

globalitzat. Es preveu la creació d'una plaça de perfil de doble especialitat català-francès per poder

garantir i flexibilitzar les hores de llengua francesa de matèria optativa d'ESO, de Batxibac i de cicles

formatius.

Es demana als diferents sectors la seva opinió sobre la continuïtat de la jornada intensiva.

Es fa una valoració molt positiva de l'impacte en l'alumnat del fet de comptar amb una auxiliar

de conversa nadiua, la Clare Gent. i s’agraeix a l'Ajuntament de Puigcerdà que subvencioni aquest

projecte .

C/ Escoles Pies, 46 - 17520 PUIGCERDÀ          Tel. 972 88 46 42             info@inspereborrell.cat www.inspereborrell.cat

facebook.com/inspereborrell instagram.com/ins_pere_borrell twitter.com/InsPereBorrell

mailto:iespereborrellpuigcerda@xtec.cat


Finalment es donen les gràcies a l’AMPA per la subvenció per la nova xarxa WIFI del centre i

que ha suposat una gran millora pel que fa a la connexió i accés Internet. També s’ agraeix a l’AMPA

les gestions fetes per tal que els Ajuntaments de la comarca col·laboressin en la dotació de material

per lluitar contra la pandèmia.

Agraïm a l’Ajuntament de Puigcerdà, de Llívia, de Bellver de Cerdanya, d’Alp, d’Urús, de

Lles, de Riu de Cerdanya, de Prullans, de Guils i de Fontanals de Cerdanya els seus donatius de

material per lluitar contra la pandèmia i equipaments per al centre (tanques, taules, dispensadors de

gel…)
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