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Enllaç a la reunió

Procés d'escolarització, vacants a les diferents etapes. En marxa el procés, queden 6
vacants per 1r EP, cap vacant a altres cursos EP, possibilitat d’alguna vacant a 4t ESO.
Batxillerat unes 20 places a Humanístic i Social i totes les places de CCFF.

Ja s’han fet les jornades de portes obertes excepte a CCFF, bastanta demanda.

Organització acadèmica del final de curs als nivells amb semipresencialitat.
Realitzades les reunions informatives a ESO, Batxillerat i CCFF. Explicació de l’organització.
Es cerca la millor forma d’ajudar a l’alumnat, amb diferents estratègies segons les
possibilitats normatives (recuperacions a ESO, aules mirall a 2n de Batxillerat, Intervenció
educativa a CCFF). Els equips de tutors i el departament d’orientació fa el seguiment de
l’alumnat amb major dificultat o amb dificultats de motivació.

Situació de la seu de Palma, convivència amb les obres de la nova Comunitat de
Jesuïtes. Ja s’han cedit alguns espais (Sala Arrupe, Projectes Batx) per poder fer les cates
de l’obra de la nova Comunitat. El proper curs probablement haurem de conviure ja amb
obres. Organitzades reunions de coordinació per valorar cessió d’espais, reorganització de
circuits de circulació, pla d’emergències…

Estat del projecte del nou edifici de Son Moix. Presentat el projecte bàsic a
l’ajuntament de Palma i a la Conselleria d’Educació. La previsió és iniciar les obres a finals
del curs 21-22.

Circumstàncies normatives de cara al proper curs, expectatives. Pel que ens ha
comunicat la Conselleria la intenció és garantir la presencialitat a tots els nivells el proper
any, però encara no hi ha cap documentació al respecte. Se’ns ha assegurat que es tendrà la
informació abans de finalitzar el curs, però que depèn de les indicacions de Sanitat. Esperem
que no es repeteixen les anades i vengudes del curs passat. Tenim l’esperança de recuperar
el model educatiu, tot i que probablement haurem de garantir la separació física i la higiene
respiratòria.
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Oferta d'activitats paraescolars pel curs 21-22, organització segons instruccions
d'organització. La intenció és oferir el servei, respectant les mesures tal i com s’està fent
en els grups dels dimecres horabaixa. La coordinació serà molt complexa però l’experiència
d’aquest curs ens tranquilitza respecte a la viabilitat.

Menjador escolar. Preocupa que es segueixin exigint les ràtios d’ocupació, implicaria
seguir desdoblant els torns i espais del menjador, la viabilitat econòmica no és factible.

Pastoral i actes sagramentals. Organitzades les primeres comunions i confirmacions amb
les restriccions d’aforment vigents. No és la situació ideal però no en queda d’altra.

Revisió uniforme. Actualment s’està estudiant un nou model de pantaló femení.


