Reunió amb Direcció
02-11-2017

1. Programa d'alfabetització de la salut mental. Xerrada. Dilluns, 13 nov. 19:00 h.
Comuniquem a la Direcció de la realització d’aquesta xerrada informativa demanada a
l’AMPA.
2. Informem que la extraescolar de Robòtica participarà al First Lego League amb el tema
“Cicle de l’aigua” i demanem a la Coordinació Pedagògica que els professors puguin
col·laborar amb els seus continguts acadèmics en aquest tema. En la extraescolar de
Robòtica hi ha 15 inscrits: 7 alumnes de 1erESO, 7 de 2ónESO i 1 de 3erESO.
3. Arran d’una mare de la qual el seu fill ja no farà diversitat aquest curs, exposem que
aquesta família s’ha queixat de no haver rebut informació “oficial” de part de l’institut.
La Coordinació Pedagògica explica que la decisió que un alumne participi en l’aula de
diversitat és a discreció dels tutors i que constantment hi ha altes i baixes per la qual cosa
es recomana que les famílies mantinguin el diàleg amb el tutor que li correspongui.
4. S’ha rebut un comentari de indisciplina en el nivell de Batxillerat, la qual cosa no és
compartida per la Direcció ni per la Coordinació Pedagògica que demanen que, en
qualsevol cas, si es detectés alguna situació concreta es truqui directament a Direcció per a
comunicar-lo.
5. Es presenta comentari de que algunes famílies de 1erESO van trobar la presentació de la
Reunió amb Tutoria “freda o distant” perquè no facilita als pares/mares/famílies conèixerse. La Direcció va defendre aquesta reunió com una oportunitat - única i limitada en el
temps - pel tutor de poder presentar la informació imprescindible del curs i deixa en les
mans dels pares/mares/famílies poder establir els lligams, tot oferint espais de l’institut i
facilitant qualsevol mena de trobada per aquest fi.
6. Visions diverses sobre el tema “vagues”.
En el Consell Escolar es va acordar que els estudiants, a partir de 3erESO, es poden acollir al
seu dret a vaga, per la qual cosa han d’avisar a la Direcció de l’Institut amb 48 hores
d’antelació. Les famílies han d’autoritzar que els seus fills s’acullin a la vaga o no. L’institut
no pot acollir-se a les vagues convocades pels estudiants i el professorat ha d’assistir amb
normalitat; si en tenen quòrum suficient, poden fer les classes previstes.
7. Comentem que l’acumulació de pagaments al mes d’octubre pot ser difícil d’assumir per
algunes famílies: llicències, armariets, avançament d’intercanvis. La Direcció acorda parlar
amb Secretari per a tenir-ho en compte els anys següents.

