
Punts destacats de la reunió de la permanent del CED (29-5-2020) 
 
- Es proposa el 15 de juny per fer un Ple Consell Escolar de Districte. Assistiran els 
directors de l’escola Anglesola i del nou Institut-Escola per informar de la situació 
actual. 
 
S’informa: 
- Anglesola: L’aturada de les obres per l’estat d’alarma fa que no es pugui complir 
terminis, i no es podrà començar el curs al nou edifici. Ja s’ha acordat que es farà 
temporalment a l’edifici d’Ausiàs March, i això portarà el canvi que tots els alumnes 
d’Ausiàs passaran a ser de l’escola Anglesola. 
- S’està buscant un espai pels de 1er de ESO del nou Institut-Escola 
- no hi ha res decidit per intervencions d’espai respecte a entrada i sortides en relació 
trànsit a prop Anglesola/Itaca (en el passat s’havia comentat la possibilitat de fer el 
carrer Anglesola peatonal). 
- pressupostos projecte Decidim està aturat (per culpa de la COVID) 
- respecte inici curs al setembre, des de Districte no es té cap informació oficial. Estan 
treballant en diferents plans (p.ex. trobar nous espais), però no es poden fer públics 
fins que no hi hagi informació oficial sobre les condicions en que es començarà el curs. 
- No es disposa encara de dades de preinscripció. La majoria s’han fet de forma 
telemàtica. Es comenta l’aparent manca de preinscripcions d’infants de P3 d’alguns 
sectors demogràfics (p. ex. de famílies d’origen asiàtic). Es tractarà en el ple. 
- Es pregunta per la possibilitat de fer servir l’espai de la masia de Can Roses perquè 
l’escola Itaca pugui afrontar les possible noves condicions de menors ratios per la 
COVID-19, però es comenta que degut al retard de les obres, a l’inici de curs aquest 
espai continuarà ocupat per P3-P4-P5 d’Anglesola. 
- Es sol·licita incloure en l’ordre del dia pel ple del consell per discutir la possibilitat 
dels canvis en l’horari escolar tal i com podria ser que considerés el Dep. d’Educació, i 
que s’afavoreixin les condicions amb temps suficient per informar i debatre les 
conseqüències de les mesures, i que s’afavoreixi la presa de decisions consensuades en 
el sí de les escoles.  


