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Enllaç a la reunió

Situació entrades de les dues seus

Preocupació per com s’organitzen les entrades

Son Moix: crida l’atenció la quantitat d’alumnes EP que esperen i entren sols. L’acumulació
d’alumnat fa que sigui complicada la gestió de la persona que tenim a la barrera. La policia
no intervé i un percentatge superior al 50% de l’alumnat EP espera sense vigilància. S’ha
recordat als alumnes l’obligació d’esperar al carrer Andalusia, i l’ajuntament encara no ha
iniciat els tràmits per acceptar la cessió del cantó i procedir a l’obra acordada.

Avui s’ha acabat la instal·lació elèctrica per a l’automatització de la barrera d’entrada, tant
part peatonal com de pas de vehicles. El següent pas és la intervenció de metall i la
col·locació de la mateixa. La previsió és que la propera setmana estigui llesta.

A Palma abans de les 8 del matí als carrers del voltant del col·legi les agrupacions d’alumnes
superen el nombre màxim, alguns no porten la mascareta i també hi ha grups fumant. S’ha
fet sol·licitud formal al policia de barri perquè passi per allà i faci les pertinents advertències
o sancions si és necessari.

Ventilació de les aules, qualitat de l'aire

Encarregats ja les mesuradors de CO2 per a totes les aules i menjadors. La Conselleria farà
l’abonament en les despeses de funcionament del primer trimestre. També s’han encarregat
alguns purificadors d’aire amb filtres HEPA pels llocs amb més mala ventilació.

Sembla que hi ha evidència científica probable de transmissió del virus per bioaerosols
(partícules suspeses i transportades per l’aire). Per això, tant l’administració provincial de la
Companyia de Jesús primer, com després la mateixa Conselleria ens han donat instruccions
de ventilació de les aules i espais amb alumnat. A mode de resum les accions que
emprendrem seran:

● Com a primera mesura s'haurà en tot cas potenciar una estratègia de ventilació
natural.

● Hem de portar un registre de mesurament de CO2 a tots els espais amb alumnes,
amb observacions en les diferents situacions d'ús i condicions per garantir que el
nivell d'exposició estigui per sota de 800 ppm. Les mesures tendran caràcter continu.
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● En aquells casos en què el registre posi de manifest que la ventilació natural és
insuficient, s'haurà de contemplar la possibilitat de disposar de sistemes de
purificació d'aire. Només es podran admetre aquelles que puguin demostrar la seva
eficàcia i innocuïtat. recomanem el ús d'unitats portàtils equipades amb filtres HEPA
(compte amb solucions que combinen aquests amb altres tecnologies)

● Haurem de tenir especial atenció a aquelles aules o espais on no es fa ús de
mascareta (educació especial, educació infantil, menjador ...)

Implicacions en la temperatura de les aules, corrents d’aire i necessitats de vestimenta
adequada en els mesos d’hivern.

LOMLOE i implicacions

Adhesió total a la campanya. Preocupació institucional especialment per la manca de llibertat
d’elecció de les famílies sobre el model educatiu dels seus fills/es i pel més que possible pas
d’oferta complementària a subsidiària. També preocupa la ingerència que es pot intuir en els
models pedagògics.

Sol·licitud a la Junta de publicitar la campanya i la recollida de signatures. Necessitat també
que la nova junta estigui inscrita al registre d'entitats o associacions de la Conselleria de
Presidència, així com l’adhesió a Confaecib.

Projecte del nou edifici a Son Moix

La Companyia de Jesús a nivell de l’Administració Provincial i també EDUCSI ens ha demanat
que seguim amb el projecte. Finalment el col·legi es farà càrrec, amb condicions molt
ventajoses, d’un percentatge de l’import total de l’obra. Ha quedat clar que és una sol·licitud
de la titularitat i no de l’actual direcció. Se’ns demana que ho vegem com a una oportunitat
de créixer i deixar l’escola en una situació òptima.

Millores en les instal·lacions wifi

Finalitzades les intervencions wifi tant a Palma (a començament de curs i sense incidències)
com a Son Moix.

Les primeres valoracions són positives, s’ha separat completament la xarxa de l’alumnat de
la xarxa del professorat, a més s’ha destinat una línia exclusivament per les classes en
directe, per tal de garantir l’ample de banda necessari. Tal vegada ara seria necessari
l’assessorament ofert per na Pilar Ferrer amb la finalitat de valorar altres opcions d’ample de
banda que hi pugui haver.



Preocupació per l'estat anímic de l'alumnat més gran.

Les primeres valoracions dels equips de tutores/s i de l’equip de pastoral mostren un elevat
grau de tensió, desànim i poca motivació especialment entre l’alumnat més gran, que viu
amb pitjor la situació de la COVID, la semipresencialitat i les restriccions que suposen les
mesures sanitàries.

Des de les tutories i la pastoral s’estan programant sessions d’ajuda, d’acompanyament...


