Acta de la reunió delegats/ades i direcció
Núm. de la sessió: 2/2020-21
Data: 10 de juny de 2021
Plataforma: TEAMS
Horari: 15.05 - 16.35 h
Hi assisteixen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mohad Abir (coordinador Garbí Obert)
Mireia Arquimbau (directora etapa 3 Escola)
Sergi Fioravanti (director acadèmic Escola)
Montse Ilincheta (cap de Serveis Escola)
Mercè Olivé (directora etapa 2, Escola)
Rosa Martín (AMPA)
Mónica Ortega (AMPA)
Sergi Sans (director etapa 1 Escola)
Delegats/ades

Ordre del dia:
1. Tancament curs Escola (Valoració i/o conclusions resum del curs 2020/21 i
possible avenç d’informacions proper curs)
a. COVID
b. Resultats acadèmics
c. Garbí Obert
d. Altres informacions d’interès (barreges de grups, feina del professorat
mesos juny/juliol, enquestes de satisfacció, Pla Estratègic FEG
2020/25)
2.

Tancament curs AMPA (Inquietuds/reflexions/peticions més reiterades, a nivell
de totes les etapes)
a. Resultats/rendiment acadèmics
b. Professorat
c. DOP
d. Menjador/esmorzar batxillerat

3. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió:
Tancament curs ESCOLA
1.1. COVID
La responsable detalla les xifres de la incidència de la pandèmia a l’Escola:
1r. Trimestre. 19 grups confinats (4, etapa 1; 10, etapa 2 i 5 etapa 3).
38 alumnes positius i 4 membres del personal
2n. Trimestre. 21 grups confinats (3, etapa 1; 11, etapa 2 i 7 etapa 3).
40 alumnes positius i 4 membres del personal
3r. Trimestre. 16 grups confinats (2, etapa 1; 5, etapa 2 i 1 etapa 3).
16 alumnes positius i 2 membres del personal
Reflecteixen la millora de la situació que ha permès una recuperació gradual també
d’activitats com sortides i estades.
Pel que fa a avançar informacions del proper curs no se’n disposa de directrius
definitives. A priori, es parla del manteniment de grups bombolla i d’entrades
escalonades (que l’Escola no dubta a flexibilitzar i/o adaptar en benefici de les
logístiques familiars) i es relaxen les mesures quant a neteja i higiene. Se n’informarà
degudament.
1.2. Resultats acadèmics
Mireia Arquimbau repassa les reunions organitzades durant el curs per a informar les
famílies de resultats de competències bàsiques 4ESO (simulacres i resultats oficials)
així com PAU 2020. Enguany, un cop comptem amb els resultats definitius de les PAU
2021, al mes de juliol, es farà l’anàlisi i informe oportuns per a l’avaluació i l’estudi de
mesures pertinent. Amb tota aquesta informació s’estudiarà l’estratègia, també
comunicativa, per a informar les famílies de batxillerat a la reunió d’inici de curs.
Mercè Olivé explica que hi ha endarreriment amb els resultats de les proves de
competències bàsiques de 6EP i quan es tinguin cada família rebrà l’informe dels seus
fills i filles.
També detallen que totes les etapes estan avaluant les plataformes de suport que han
complementat la formació acadèmica així com, a l’etapa 1, a més se’n fa dels resultats
del procés de lectoescriptura.
1.3. Garbí Obert
El responsable transmet la satisfacció i fa un balanç positiu del curs amb una pujada
també gradual del nombre de participants, amb xifres properes a prepandèmia, i de
confiança en la institució. Aquesta confiança també s’ha evidenciat amb l’assistència
de més de 100 famílies a la reunió informativa del casal que s’ha planificat amb una
planificació preventiva d’acord amb el context de situació pandèmica que encara vivim
(programació d’activitats exteriors, etc.) i que es preveu serà d’èxit. Amb la mateixa
precaució que les informacions del punt 1 no es poden avançar informacions
d’organització per al proper curs.

1.4. Altres informacions
•

Barreges de grup. Es desmenteix el rumor que no se’n faran. Com és
dinàmica habitual, i d’acord a les necessitats en benefici de cada grup, es
duran a terme les convenients. Les famílies de les classes afectades rebran
comunicació per a la seva informació i seguiment.

•

Feina professorat juny/juliol. Moltes famílies desconeixen que un cop
finalitzat els curs, els darrers dies del mes de juny, els equips treballen els
documents de tancament i memòria final, traspassos dels grups de cara al
proper període lectiu i el seguiment de les barreges efectives.
Durant el mes de juliol la Fundació organitza, per a ambdues escoles, un
congrés que inclou: formació sobre el projecte pedagògic, tallers (amb
situacions i/o projectes d’escola) així com tasques de coordinació d’ambdues
institucions.

•

Poliesportiu. Tancada la tramitació més administrativa, les obres s’iniciaran
acabat el curs i s’estimen d’una durada de 18 mesos.
L’Escola vetllarà perquè tinguin el menor impacte possible (soroll a les aules...)
i especialment pel que fa a afectacions de trànsit tot i que coincideixen amb les
ja iniciades obres d’ampliació de les instal·lacions de la Clínica i es desconeix,
a hores d’ara, si en algun moment amb les previstes per l’Ajuntament per a
l’avinguda Països Catalans. Resten a l’espera d’informacions sobre aquest
tema per part del consistori.

•

Enquestes de satisfacció. Es fan periòdicament, no necessàriament biennal.
Es preveuen, inicialment, per al proper curs encara que hi ha pendent una
revisió metodològica quant a forma i contingut que recollirà el Pla Estratègic
FEG 2020/25, la presentació del qual es manté per a la reunió d’inici de curs de
la Fundació.

Tancament curs AMPA
2.1. Resultats i rendiment acadèmics
L’AMPA agraeix les reunions informatives comentades al punt 1.2. i manté la petició de
d’aquest seguiment. Trasllada la preocupació, força generalitzada, per la qualitat de la
formació acadèmica. Les famílies demanen més esforços per assolir nivells més
exigents i que es treballin més precoçment (etapa 2, cicle 1) els hàbits i les metodologies
d’estudi. L’Escola pren nota per a revisió i valoració de possibles millores.
Pel que fa al fet que alguns alumnes de primer de batxillerat han suspès i/o marxat de
l’Escola es valora que això esdevé principalment motiu de la gestió quant a orientació
acadèmica. Han estat majoritàriament casos de nens/es que ja tenien dubtes el passat
curs i en optar per batxillerat, i no cicles, han ratificat que no havien pres la decisió
correcta i han marxat en tenir plaça a aquests estudis. El fet ajuda a detectar la
conveniència de revisar/millorar les estratègies d'orientació acadèmica però l’AMPA
creu també oportú ser proactius i avançar en els mètodes d’estudi i l’hàbit en pro d’evitar
els pocs casos que puguin derivar-se d’aquesta altra situació.

2.2. Professorat
L’AMPA comunica que es detecten perfils poc especialitzats i/o amb mancances
d’habilitats didàctiques, empàtiques i motivadores. L’Escola agraeix que es comuniquin
oportunament els casos ja que, tot i comptar amb eines d’avaluació i de seguiment, és
un fet essencial i de convenient comunicació Escola-famílies. També es parla de soroll
i comportaments amb cert ambient de poc control a classes dels cicles superiors.
L’Escola assumeix que es viuen aquestes situacions, enguany de més incidència en
les franges d’edat especialment afectades per les limitacions que la situació provoca, i
les treballa a tots nivells.
2.3. DOP
L’AMPA rep valoracions millorables d’actuacions que no compleixen per part d’aquests
professionals amb els objectius que propaga la institució (atenció a la diversitat,
equitat, no exclusió...). L’Escola agraeix i resta pendent l’abordament, en reunió interna
i en compliment de la protecció de dades personals, de casos particulars.

2.4. Menjador/esmorzar batxillerat
L’Escola és conscient que l’esmorzar és millorable tot i que el context de mesures pel
risc COVID no ho posa fàcil però confia que el proper curs es flexibilitzin i s’ofereixi un
servei més complet i de qualitat.
Quant al menjador es segueixen les pautes establertes per les administracions
competents vetllant pel compliment de propostes saludables però de millor acceptació
per part de l’alumnat. Es cuida al màxim i es tranquil·litza les famílies de la constant
revisió en l’equilibri de nutrients i qualitat.
3.Torn obert de paraules
Agraïments a l’Escola pels esforços en garantir al màxim la presencialitat durant un curs
tampoc no exempt de dificultats i a tots/es els/les professionals que ho han fet possible.
Agraïments també a l’equip de tutors del segon curs de batxillerat en l’acompanyament
durant la preparació i aquests dies de proves PAU.
Agraïments pels esforços en la dinàmica de l’acte de graduació que comptarà també
amb fotografies per a les famílies, segons s’ha informat l’alumnat.
Bon estiu a tothom!

