Nota informativa de novembre del 2021
Context sanitari a l’institut. Gestió de casos.
Continua vigent el Pla d’obertura de setembre del 2021. A diferència del curs anterior,
hem pogut mantenir la presencialitat de tots els grups i la continuïtat de les activitats
extraescolars. Estem recuperant les sortides escolars i finalment estem organitzant les
primeres sortides amb pernoctació: el viatge de promoció de batxillerat al País Basc,
l’esquiada de quart d’ESO a la Cerdanya, les colònies d’anglès de primer d’ESO a Tiana i
el viatge amb alumnat de francès de quart i de primer de batxillerat a Carcassone.
Durant aquests mesos del trimestre, dos grups de segon d’ESO han tingut algun cas
positiu. El nou protocol de confinament ha permès que solament 11 alumnes hagin
hagut de fer la quarantena a casa, amb seguiment telemàtic del seu horari habitual de
classes. La resta d’alumnat ha mantingut la presencialitat a l’institut.
Us hem de recordar que tingueu molta cura amb el control de símptomes del vostre fill
o de la vostra filla i que el fet d’assistir amb algun dels símptomes que s’especifiquen
en la declaració responsable de principi de curs, posa en risc la resta d’alumnat del
grup estable.

Jornades de la Ciència a l’institut
Al llarg de la setmana del 15 al 19 de novembre hem proposat un seguit d’activitats al
nostre alumnat amb la intenció de mostrar alguns aspectes de les diverses connexions
del mon de la ciència amb el currículum escolar i de promoure l’esperit científic. Podeu
veure algunes d’aquestes activitats a Setmana de la ciència 2021, Jornades de la
ciència a l’institut o bé a Notíces twitter de la pàgina web del centre.

Eleccions al Consell Escolar
Durant la setmana del 22 al 26 de novembre estan
previstes les votacions per a l’elecció de membres al
Consell Escolar. S’escolliran els representants dels
diferents sectors de la comunitat educativa ja que cal
renovar els següents membres:
Famílies: 2 Alumnat: 2 Professorat: 3
Les candidatures presentades han estat:
Famílies: 2 Alumnat: 12 Professorat: 6
Recordeu que el dia de la votació per a les famílies és
el proper 23 de novembre de 15:30 a 17:30. La mesa
electoral estarà a la biblioteca de l’institut.

Club de lectura.
Una de les actuacions acordades en la Programació general de centre
per al curs 2021-2022 és l’actualització i l’impuls del Pla lector de
centre. A partir del dia 29 de novembre hem previst un calendari que
implica tot l’alumnat i el professorat d’ESO en un format de Club de
lectura. Durant una hora a la setmana tots els membres de l’institut
estarem llegint. L’alumnat i el professorat portaran de casa un llibre
de lectura o un còmic en qualsevol de les llengües que s’estudien a
l’institut i farem lectura silenciosa durant una hora.

Pla Viure Millor
El Departament d’Educació ha iniciat un estudi sobre usos del temps i hàbits saludables
durant l’etapa de l’ESO emmarcat en el Pla Viure Millor, en el qual estem participant
com a grup d’experimentació. L’estudi es compon d’una entrevista a l’equip directiu i
dues enquestes: una a l’alumnat i l’altra a les famílies. Hi participen 60 instituts de tot
Catalunya.
L’entitat D-CAS (Col·lectiu d’Analistes Socials), que col·labora amb el Departament
d’Educació en la realització d’aquest estudi i que ja va fer l’entrevista a l’equip directiu,
contactarà amb nosaltres per facilitar-nos un model d’escrit per a les famílies i les
instruccions amb els links i codis QR per a la realització de les enquestes. En tots els
casos, les dades recollides a les enquestes són sempre anònimes i es treballaran amb
posterioritat únicament de forma estadística i agregada. No es fa cap mena d’anàlisi
per centres particulars.
La enquesta demana a les famílies la seva perspectiva sobre com els seus fills i filles
s’organitzen el temps en el dia a dia i en quins horaris fan diferents activitats habituals.
Equip directiu

