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Data de la reunió: 29 de junio de 2021

Lloc: Per videoconferència mitjançant Google Meet

Assistents: Jordi Belmonte, Joan Sanz, Anna Maria Gonzalez, Joan Carles Batalla, Sílvia Sánchez,
Sílvia Núñez.

Comencem la reunió a les 19:00h. amb l’ordre del dia següent:

1 Lectura i aprovació acta anterior

2 informacions de socialització.

3 tancament de curs

4 torn obert de paraules

Acta anterior:

No es realitza comentari respecte a l’acta anterior, per tant, es considera aprovada l’acta de la
darrera Assemblea.

Socialització:

La recollida va anar força bé, tret de batxillerat perquè es va allargar una mica més del previst.

En breu, s’obrirà la web per demanar els llibres de l’any que ve. De totes maneres, encara falta
optatives per determinar.

Pel proper curs, es recordará als alumnes i pares que cal folrar els llibres per evitar que es facin
malbé i es puguin reusar varis anys.

Pels llibres que es donen de baixa, s’acorda intentar vendre a empreses de 2a mà. Aquestes
empreses se’ls emporten, els tasen i compren els que els hi interessa. Així s’evita llençar llibres
directament a la brossa.

Cal demanar a l'institut quins alumnes son del pla de xoc per informar a Assaice i gestionar-ho
correctament.

Tancament de curs:

Respecte al menjador, en Jordi no ha pogut contactar amb Pilar per coordinar les tasques. A la
reunió hi ha la Silvia, de la comissió de menjador.

Es farà una reunió amb VaDelleure la setmana que ve per tancar al curs.

L’any que ve haurà 33 alumnes amb beques i caldrà gestionar-ho amb VaDeLleure.

El consorci està demanant d’oferir menjador tots els dies de la setmana pels alumnes de pla de xoc.
S’haurà de comunicar amb VadeLleure si ho veuen viable.

Les festes de graduació de 4t ESO i 2n batxillerat van anar bé.

Consell escolar:

El calendari del proper curs ja està definit. els dies de lliure disposició son 7/12, 28/2 i 3/6.
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Es comunica que el proper curs haurà rotació de bastants professors, ja que no es disposarà dels 3
professors de reforç covid, 2 professors es jubilen (Marina d'anglès i Rosa de dibuix) i 3 professors
marxen (Núria de educació física, Domingo de filosofia i Marina).

Sembla que les normes Covid per l’any que ve seran menys estrictes, i podran fer grups més grans,
amb més mobilitat, però amb mascareta. I no serà necessari tenir aules al centre cívic Torre Llobeta.

L’institut s’ha apuntat a un projecte de cinema a Torre Llobeta per alumnes de Batxillerat.

Els alumnes de l’institut han obtingut bons resultats a les PAU: tots aprovats, i 2 alumnes amb notes
superiors a 9:00.

Respecte al resultat de les proves de 4t ESO, l’institut està per sobre la mitjana de Catalunya, però
similar a instituts de la mateixa complexitat. De totes maneres, s’observa que ha hagut diferències
entre els 3 grups de 4t d’ESO.

Sembla que l’institut disposarà d’un professor  auxiliar per practicar la conversa en anglès.

Es finalitza la darrera reunió d’aquest curs. La propera es convoca pel 1r dimarts lectiu del proper
curs.
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