
 

 

 

 

 

 

 

 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori– Districte de Sant Andreu 
 
c/ Segadors, 2 4a planta 
08030 Barcelona 
www.bcn.cat/santandreu 

Benvolguts/des membres del Consell Escolar  del Districte de Sant Andreu:  

Per indicació de la  Regidora del districte, Sra. Lucía Martín, em plau convocar-vos  al CONSELL ESCOLAR 
DE DISTRICTE,  que tindrà lloc el  dia  8 de juny a les 17:30 , en format virtual seguint aquest enllaç: 
https://meet.jit.si/ConsellEscolardistrictedeSantAndreu 

Amb el següent ordre del dia: 

 
1. Informacions diverses sobre l'afectació Covid en el desenvolupament del curs: 

  -Resum d'actuacions implementades durant la crisi del COVID19 (targetes menjador, lots 
escolars i dispositius tecnològics amb connectivitat). 
     -  Informació sobre com ha de ser l'acompanyament dels instituts als alumnes de 2n 
Batxillerat, des del final del curs a la data de les proves d'accés a la universitat.  

2. Compartir el plantejament de les mesures COVID per a l'inici del curs vinent: desdoblament 
d'aules, noves dotacions de professorat, sinergies amb altres equipaments del Districte, etc.  

3. Informació sobre el desenvolupament del procés de preinscripció al Districte. 
4. Informació sobre la planificació d'equipaments al Districte. 
5. Informació del possible canvi de criteri de les aules d'acollida. 
6. Què es farà amb el possible increment fort de la matrícula viva que hi pot haver per tot 

l'alumnat que no s'ha matriculat en la data d'avui en el districte de Sant Andreu, tenint en 
compte també el possible augment de la mobilitat residencial? 

7. Altres:  
Es vol fer una revisió sobre diferents aspectes del Consell Escolar i la Comissió Permanent amb 
l'objectiu d'augmentar el nivell de participació i representativitat dels diferents sectors i millorar 
l'eficiència de l'òrgan.  
Es començarà a tractar el tema al Consell Escolar de juliol, qualsevol proposta la podeu fer 
arribar a la Mònica. 

8. Torn obert de paraules. 

 

Aquesta Comissió té una durada prevista de 1:30 hores finalitzant a les 19:00 h. 

Es prega confirmeu la vostra assistència, rebeu una cordial salutació. 

Ben cordialment, 
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Gerard Sentís 

Conseller Tècnic Dte. de Sant Andreu 

Barcelona, 29 de maig de 2020 


