ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L´AMPA DEL
IES PERE ALSIUS CURS 2016-2017
Data:dia 7 Novembre de 2016
Horari: 20’45 h. en primera convocatòria i a les 21’00 h. en la segona
Lloc: Biblioteca Institut Pere Alsius

ORDRE DEL DIA:
1- LECTURA I APROVACIO DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL DIA 2 NOVEMBRE 2015.
2- PRESENTACIO I APROVACIO DE LA MEMORIA DEL CURS 2015-2016.
3- PRESENTACIO I APROVACIO DEL BALANÇ ECONOMIC DEL CURS
2015-2016.
4- PRESENTACIO I APROVACIO DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST
CURS 2016-2017.
5- INFORMACIO DIRECTOR DEL CENTRE.
6- COMPOSICIO ACTUAL JUNTA I INCORPORACIO NOUS MEMBRES
7- TORN OBERT DE PARAULES.

1- LECTURA I APROVACIO DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA
GENERAL ORDINARIA DEL DIA 2 NOVEMBRE 2015:
Inicialment i seguint l’ordre del dia es procedeix a l’aprovació de l’acta de
l’assemblea general anterior.

2- PRESENTACIO I APROVACIO DE LA MEMORIA DEL
CURS 2015-2016:
El president del Ampa, el senyor Joan Arbat, comenta els diferents aspectes de la
memòria del curs 2015-2016.
-

Aula d’estudi ( Sotrac Gestió Cultural)
Venda llibres ( Iddink)
Col·laboració premis II Concurs Relat Literari Científic i altres.
Subscripció web universitària “ UN PORTAL”
Col·laboració sortides ( Estada Lingüística Dublín...)
Col·laboració amb les xerrades “Eduquem en família”
Participació Consell Escolar Centre i Municipal

3- PRESENTACIO I APROVACIO DEL BALANÇ ECONOMIC
DEL CURS 2015-2016:
El tresorer de l´Ampa, el senyor Josep Masachs, comenta el resum econòmic de
tancament de l’exercici 2015-2016.

RESUM ECONOMIC 2015-2016
Ingressos
Quotes Amipa
Venda de llibres
Interessos bancaris
Aula d' estudi
Anys anteriors

400,00
8.265,00

Estat de
comptes
14.489,50
1.498,79
36,00
599,00
65,00

23.465,00

16.688,29

pressupostat

Estat de
comptes

260,00
6.500,00
16.555,00

255,00
6.279,50
10.131,82

pressupostat
13.500,00
1.300,00

Total

Despeses
Quotes Fapaes
Sotrac (Servei biblioteca)
Suport institut
3 projectors
2 ordinadors
2 carros per ordinadors
Revista del centre
Aprendre a parlar en públic
Concurs Relats de ciència
Disseny portada agenda
Estada lingüista Dublín
Mostra Poesia secundaria
Premis Setmana Ciència
Fotos per a l' alumnat 4 art
Proves Cangur
Portat orientació Unportal
Educadora
Taller Criptografia
Auxiliar de conversa curs 1617
Despeses Bancàries
Eduquem en
família

3.277,00
726,00
1.452,00
1.500,00
440,00
270,00
180,00
450,00
230,00
100,00
150,00
500,00
780,00
6.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
270,00
180,00
405,00
215,00
240,00
24,96
405,20
781,66
6.500,00
180,00
830,00
54,07
150,00

135,00

Total

23.465,00

16.855,39

01/09/2015
31/08/2016

38.725,34
38.948,08

Import compte
banc

Increment

222,74

4- PRESENTACIO I APROVACIO DE LA PROPOSTA DE
PRESSUPOST CURS 2016-2017:
El tresorer de l´Ampa, el senyor Josep Masachs, presenta la proposta de pressupost de
l’exercici 2016-2017.
PRESSUPOST ECONÒMIC CURS 2016-2017
Ingressos
Quotes Amipa
Venda de llibres
Aula d' estudi
Auxiliar conversa (subvenció Ajuntament)
Auxiliar de conversa ( Aportació Famílies)

Pressupostat
14.500,00
1.500,00
600,00
2.412,00
4.053,00

Total

23.065,00

Despeses

Pressupostat

Quotes Fapaes
Sotrac (Servei biblioteca)
Suport institut

260,00
6.500,00
10.110,00
Revista del centre
Aprendre a parlar en
públic
Concurs Relats de ciència
Disseny portada agenda
Estada lingüista Dublín
Mostra Poesia secundaria
Premis Setmana Ciència
Fotos per a l' alumnat 4
art
Proves Cangur
Portat orientació Unportal
Educadora
Taller Criptografia

500,00
220,00
270,00
180,00
450,00
230,00
150,00
150,00
500,00
780,00
6.500,00
180,00

Auxiliar de conversa
Eduquem en Família

6.030,00
165

Total

23.065,00

5- INFORMACIO DIRECTOR DEL CENTRE:
Agraïment a l’AMPA per convidar-me a l’assemblea general i també estendre aquest
agraïment a la tasca que realitza durant tot l’any com a agent actiu col·laborant a que el
centre pugui assolir els objectius que es planteja.
D’altra banda, el paper de les famílies és fonamental en el procés educatiu i formatiu dels
nois i noies, i des del centre creiem que un treball coordinat amb les famílies millora en seu
èxit escolar.
Avui us voldria fer cinc cèntims del pla d’actuació del centre per al curs 2016-2017.

5.1 Organització del curs 2016-2017
En l’institut hi ha matriculats 7455 alumnes per al curs 2016-2017. La distribució per ensenyaments
es mostra a la taula següent:

Alumnes

%

ESO

402

53%

BTX

112

15%

CFM

25

4%

CFS

68

9%

EREE

139

19%

Total

745

100%

Plantilla de professorat:
Dotació de 56 places de professorat a jornada sencera. En total la plantilla estarà formada per 59
professors, ja que hi ha dues dotacions de 1/3 jornada i una reducció d’una ½ jornada.
Respecte al curs anterior hem augment un grup d’EREE, i la dotació de professorat ha augmentat en 1
professor.
1)
ESO
Distribució de l’alumnat:
Nivell

Ordinari

NEE

Total

1r ESO

74

16

90

2n ESO

89

20

109

3r ESO

97

18

115

4t ESO

72

16

88

Total

332

69

402

2) Ensenyaments postobligatoris

Batxillerat

Alumnes del
centre

Nous alumnes

Repetidors

Total

1r BTX

42

16

2

60

2n BTX

53

0

2

55

Científic
Tecnològic

Humanístic
Total
C. Socials

1r BTX

34 (56.7%)

26 (43.3%)

63

2n BTX

23 (42%)

32 (58%)

55

Ensenyaments Professionals
Cicles formatius
Nivell

Total

CFM
1r CFS

25
30

2n CFS

38
Ensenyaments Esportius

Nivell
1 Comú LOE Intensiu (2 grups)

Total
7

1 Salvament i Socorrisme
2 Salvament i Socorrisme

37
15

3 Salvament i Socorrisme

5

1 Futbol Diürn
2 Futbol Diürn

35
25

3 Futbol Diürn

15

Els ensenyaments de la modalitat de futbol en el règim nocturn, el 3 nivell en règim diürn,
així com la modalitat de salvament i socorrisme, es cursen en la modalitat semipresencial.

5.2 Objectius del curs 2016-2017
L’objectiu fonamental d’aquesta direcció es mantenir i, si és possible, millorar el bon servei
educatiu que l’institut ofereix a la comunitat educativa. Aquest es concreta en els següents punts:
Objectiu 1. Millora de resultats educatiu
Estratègia 1.1 Potenciar el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat per a
l’adquisició de les competències bàsiques.
Activitats i actuacions:

1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Assessorament i orientació al professorat en les estratègies organitzatives i metodològiques per tal
de treballar les competències a totes les àrees del currículum. Enguany s’incidirà en la
programació per competències, establint un model per elaborar la programació.
Formació del professorat en la utilització de les eines TIC del centre: Moodle, Google Docs,
Pissarra digital,...
Potenciació del pla de lector de centre, a través de la coordinació de biblioteca escolar.
Aplicació del pla de comprensió lectora, al llarg dels cursos d’ESO.
Potenciació de l’expressió oral en llengua anglesa a través del programa d’auxiliar de conversa.

Estratègia 1.2 Incrementar l’èxit escolar entre l’alumnat amb NEE, mitjançant l’aplicació
d’estratègies d’atenció a la diversitat.
Activitats i actuacions:
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5
1.2.6
1.2.7

Programa Intensiu de Millora, dirigit a l’alumnat de 1r d’ESO que presenta grans dificultats per
l’assoliment de les competències bàsiques. Treball coordinat de l’equip docent del PIM, mitjançant
d’una reunió setmanal.
Grups de PIM a 2n d’ESO en les matèries de llengües (catalana, castellana i anglesa) i
matemàtiques dirigit a l’alumnat que presenta grans dificultats per l’assoliment de les
competències bàsiques. Treball coordinat de l’equip docent del PIM, mitjançant d’una reunió
setmanal.
Grup de suport a 3r d’ESO en les matèries de llengües (catalana, castellana i anglesa) i
matemàtiques dirigit a l’alumnat que presenta grans dificultats per l’assoliment de les
competències bàsiques. El professorat que hi participa és professor dels grups classe.
Implantació de la USEE. Desplegament de l’organització de la USEE establint estratègies de treball
compartides entre els professorat de la USEE i l’equip docent. Elaboració dels PI de l’alumnat USEE.
Fins l’any passat teníem l’aula d´Acollida( 1 professor a jornada completa). En un principi eren 5
alumnes però el requeriment mínim era de 6. No ens u van concedir tot i que a posterior en van
entrar 4 alumnes mes. L´any vinent se intentarà recuperar l´Aula d´Acollida. Ara aquest treball se
esta fent amb la Psicopedagoga.
Utilització d’hores de permanència del professorat per augmentar l’atenció individualitzada a
l’alumnat amb dificultat, establint un pla d’actuació per fer-ne el seguiment.
Detecció de l’alumnat que necessita adaptació o PI, especialment en el cas de l’alumnat amb
dislèxia i/o TDAH.
Orientació a l’alumnat NEE que acaba l’etapa obligatòria perquè segueixi la seva formació.

Estratègia 1.3 Facilitar la incorporació al centre dels alumnes de 6è.
1.3.1
1.3.2

Seminari de coordinació entre escoles i institut.
Intercanvi d’informació entre escoles i institut.

Estratègia 1.4 Facilitar un clima propici al treball i a l’estudi
Activitats i actuacions:
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4

Consolidació del sistema de seguiment de l’alumnat i comunicació d’incidències per a l’aplicació del
regim disciplinari de l’alumnat, que faciliti els processos de mediació entre professorat i alumnat.
Consolidació del projecte de suport a la convivència per tal de millorar la inclusió socioeducativa
de l’alumnat de primer cicle de l’ESO amb risc de conductes disruptives, liderat per l’educadora
social.
Pla d’enquestes per conèixer la satisfacció de l’alumnat, les famílies i el professorat per tal
d’incorporar propostes de millora en el funcionament del centre.
Millora de la comunicació amb les famílies, facilitant l’intercanvi d’informació entre professorat i
família a través de la plataforma digital centre.

1.1.5

Potenciar la comunicació amb les famílies per afavorir la millora dels aprenentatges de l’alumnat i
afavorir la millora en el clima de convivència del centre.

Objectiu 2. Cohesió Social
Estratègia 2.1 Afavorir i millorar la integració i la cohesió social de l’alumnat i les famílies.
Activitats i actuacions:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

Establir mecanismes perquè l’alumnat en situació de risc d’exclusió social tingui el material
necessari per seguir les activitats lectives.
Potenciació dels recursos de centre destinats a atendre l’alumnat en situació de risc: Aula Oberta,
Programa Intensiu de Millora a l'ESO, Grups Flexibles...
Potenciar el paper de l’orientador per fer valoracions de la situació personal i psicopedagògica de
l’alumnat, tot proposant mesures d’actuació.
Mantenir o incrementar els recursos externs al centre educatiu (Tallers d’Estudi Asisitit, Unitats
d’escolarització compartida...)
Mediació amb les famílies d’alumnat nouvingut i/o alumnat en situació de risc d’exclusió social.
Potenciació de la participació en les activitats escolars i extraescolars de l’alumnat en situació de
risc d’exclusió social. Implicació de l’AMPA.
Cercar o generar recursos per poder ajudar l’alumnat amb un entorn social desafavorit, de manera
que pugui participar en les sortides i activitats escolars programades.
Establir convenis amb entitats externes: Càritas, Rotary-Act, ... per oferir suport escolar i orientació
en període extraescolar a l’alumnat amb situació de risc.

Objectiu 3. Abandonament prematur
Estratègia 3.1 Disminuir el percentatge d’alumnat que abandona els estudis.
Activitats i actuacions:
3.1.1 Potenciar el programa d’orientació en totes les etapes educatives que s’imparteixen al centre.
3.1.2 Orientació de l’alumnat amb risc d’abandonament escolar.
3.1.3 Elaboració d’un consell orientador per a l’alumnat que acaba l’etapa d’ESO.
3.1.4 Treball en xarxa amb altres organismes: Consorci de Benestar Social, EAIA, ... per tal de reconduir
situacions d’absentisme i/o abandonament escolar.
3.1.5 Informació a les famílies sobre serveis i recursos per a l’alumnat que presenta situació
d’absentisme o risc d’abandonament dels estudis.
Estratègia 3.2 Consolidació del projecte singular DRAC d’Aula Oberta i la col·laboració amb
la UEC de Banyoles (Can Cuní).
Activitats i actuacions:
3.1.1 Millorar el procés de selecció de l’alumnat que ha de participar en el projecte.
3.1.2 Seguiment exhaustiu de l’alumnat en les activitats pràctiques.
3.1.3 Assegurar que la programació de les activitats acadèmiques i pràctiques, comporti l’assoliment de
les competències bàsiques i possibiliti la graduació.
Objectiu 4. Organització del 50è aniversari de l’ Institut
Estratègia 4.1 Preparació d’activitats per celebrar el 50è aniversari del centre
Activitats i actuacions:
4.1.1 Constituir una comissió de treball
4.1.2 Proposar activitats per celebrar el 50è aniversari.
4.1.3 Implicar a l’alumnat en la celebració del 50è aniversari del centre

5.3 Qüestionari de satisfacció. INS Pere Alsius. Famílies 2016
222 respostes de 515 possibles: 43,1 % (2015: 30%)
Nivell

2014-2015

2015-2016

Diferència

%

Grau de satisfacció amb la gestió de faltes d'assistència

8,79

8,62

-0,17

-1,90%

Grau de satisfacció del sistema de difusió de la informació
que proporciona el centre

8,71

8,56

-0,15

-1,71%

Grau de satisfacció amb
d'administració i serveis

8,59

8,47

-0,11

-1,32%

Grau de satisfacció del sistema de reutilització i distribució
de llibres del centre

8,26

8,20

-0,06

-0,74%

Grau de satisfacció amb la tasca del tutor o de la tutora

8,33

8,14

-0,19

-2,33%

Grau de satisfacció amb l'organització del centre

8,24

8,01

-0,22

-2,72%

Grau de satisfacció amb la tasca de l'equip directiu

8,32

7,99

-0,33

-3,96%

Grau de satisfacció amb l'evolució personal i acadèmica
del vostre/a fill/a

7,87

7,91

0,04

0,52%

Grau de satisfacció de la plataforma digital del centre

8,31

7,88

-0,43

-5,15%

Grau de satisfacció amb la informació sobre el rendiment
acadèmic.

8,14

7,86

-0,28

-3,44%

Grau de satisfacció amb el clima de convivència

7,94

7,85

-0,09

-1,18%

Grau de satisfacció general amb el centre

8,12

7,84

-0,28

-3,43%

Grau de satisfacció dels recursos i materials didàctics

8,12

7,68

-0,44

-5,37%

Grau de satisfacció de les activitats complementàries

8,07

7,67

-0,41

-5,02%

Grau de satisfacció amb el nivell d'exigència acadèmica del
centre

8,01

7,60

-0,40

-5,05%

Grau de satisfacció amb el clima de treball a l'aula

7,82

7,59

-0,22

-2,85%

Grau de satisfacció amb la tasca educativa de l'institut

8,00

7,57

-0,43

-5,37%

Grau de satisfacció amb la tasca del professorat

7,83

7,49

-0,34

-4,34%

Grau de satisfacció amb el servei de bar

7,96

7,35

-0,61

-7,66%

Grau de satisfacció amb el servei de transport escolar

7,70

6,92

-0,78

-10,16%

Total

8,16

7,86

-0,30

-3,62%

la

tasca

del

personal

Les famílies en fan una bona valoració del centre, molt semblant a la del curs passat. Cal destacar que hi
hagut un augment significatiu en el percentatge de respostes que ha passat del 30% del curs passat al 43%
de l’actual.

Les famílies valoren positivament la bona organització de centre, el fet proporcionar informació de qualitat,
un bon sistema de transmetre la informació, la tasca del tutor i el professorat. I el grau de satisfacció
general està al voltant del 8.
Els aspectes que més preocupen a les famílies de forma generalitzada són la gestió dels deures, la
comunicació amb les famílies, l’atenció a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i la necessitat de
motivació de l’alumnat.
Són preocupacions compartides per la direcció, i per bona part del professorat.
La direcció trasllada al claustre aquests temes per fer-ne una reflexió al respecte, donar resposta a la
necessitat de les famílies.

•
•
•

Deures a ESO: Un altre aspecte a sobre el qual hem de reflexionar, que preocupa a les famílies, és sobre els
deures . Considerem que els deures són una part important del procés d’aprenentatge de l’alumnat, no
només per l’aspecte de adquisició/consolidació del coneixement, sinó també per l’aspecte d’organització i
autonomia personal.
És necessari, sobre tot, al 1r cicle intentar planificar aquestes tasques, donant temps per fer
activitats que requereixen temps (comprensions lectores, exercicis,...) i sent curosos amb la planificació del
grup (exàmens, activitats,...).
Respectar els períodes de descans (caps de setmana, ponts, vacances,...) essent proporcional amb
les tasques encomanades.
Entendre que no tots els ritmes són iguals i hi ha velocitats diferents.
Aquest curs ja hem provat mecanismes per gestionar els deures a 1r cicle (calendari compartit d’aula,...) i
entenem que han donat bons resultats. Enguany a l’enquesta de satisfacció de les famílies aquest tema ha
tornat a sortir però no amb la intensitat que va sortir el curs anterior.
Pel que fa a la comunicació, hem posat mecanismes per fer més directa i fluida la comunicació
entre famílies i professorat, i tot que el referent de la família al centre és el tutor/a del grup, cal
recordar que l’acció tutorial és compartida, i que la comunicació amb la família la pot realitzar
qualsevol professor, i que moltes vegades és molt més operatiu per resoldre un conflicte.
Pel que fa a l’alumnat amb dificultat d’aprenentatge, hem augmentat els recursos d’atenció a la
diversitat en els darrers cursos, però cal recordar que és una tasca de tots i cadascun dels
professors/es del centre. Es important que les famílies facin saber a l´ Institut qualsevol aspecte
que ens pugui ajudar.

5.4 Participació de l’AMPA en els objectius de centre
Curs 2016-2017
1. Incorporació d’un educador social al centre.
Vist el bon resultat de l’actuació de l’educador social ens sembla convenient continuar amb el
programa de millora de la inclusió socioeducativa de l’alumnat de primer cicle de l’ESO amb risc
de conductes disruptives, potenciant els seus propis recursos d’autoconeixement, de relació
interpersonal, de gestió del conflicte i de gestió assertiva del context normatiu de centre i facilitant
les accions socioeducatives complementàries que donen suport als seus processos de canvi, de
millora i/o de creixement personal.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Contribuir a la millora general de la convivència en el centre.
•

Oferir aquest alumnat un recurs i uns espais concrets d’acompanyament socioeducatiu, de
referencialitat i de relació d’ajuda.

•

Oferir aquest alumnat contextos educatius concrets per la millora de les habilitats socials
personals, la prevenció i la gestió de conflictes i l’experimentació de nous recursos com per
exemple la mediació escolar.

•

Facilitar a aquest alumnat activitats reparadores, reeducadores, creatives i constructives
que li permetin una millora de l’autoimatge i de l’imatge social i donin suport a una
construcció identitària més positiva.

•

Recolzar les funcions i les activitats dels tutors relacionades amb implicar les famílies en el
seguiment dels aspectes de convivència que afectin els alumnes.

•

Contribuir a la creació de nous projectes que fomentin la relació entre iguals, l’ajuda mútua,
el treball cooperatiu o el servei a la comunitat educativa i a l’entorn, amb la participació
d’alumnat de l’ESO.

Aquest servei amb una dedicació de 12 hores/setmana comporta un cost de 6.500,00 € anual.
2. Servei de biblioteca i taller d’estudi assistit
Mantenim la biblioteca oberta a tot l’alumnat de dilluns a dijous, i durant aquest període es realitza un
servei de taller d’estudi assistit per alumnat amb dificultats acadèmiques i amb una situació social
desfavorida. Enguany aquest servei l’han fet servir 24 alumnes d’ESO.
Aquest servei amb una dedicació de 11 hores/setmana comporta un cost de 6.000,00 € anual.
3. Revista del centre
Enguany hem continuat amb el projecte de la revista. El resultat ha estat molt satisfactori i la publicació
del darrer numero en paper s’ha finançat gràcies als anuncis.
En tot cas caldria mantenir el format i l’AMPA podria finançar una part si és que no aconseguir que sigui
autosuficient (al voltant de 500,00 €).
4. Curs “Aprendre a parlar en públic” adreçat a l’alumnat de 1r de batxillerat en el marc de l’elaboració
del Treball de Recerca.
En aquest curs es treballen tècniques que ajudaran a millorar la manera com es parla en
públic. Es parla sobre com superar els nervis i les pors, com preparar una presentació i com la
es pot dur a terme (posant èmfasi en l'empatia) perquè el resultat sigui l'esperat. Durant el
curs, es prepara una presentació oral formal (semblant a la defensa d'un treball de recerca)
mitjançant la tècnica del pecha kucha, que permet superar molts dels problemes més habituals
en les presentacions normals dels estudiants que no estan gaire avesats a parlar en públic.
El curs l’imparteix en Jordi Cicres, professor de didàctica de la llengua i de la literatura a la
Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. En els darrers anys s'ha
especialitzat en la comunicació intercultural en contextos transfronterers.
S’ofereixen dos grups per atendre entre 20 i 24 alumnes, el cost dels dos grups és de 440,00 €.
L’alumnat paga 10,00 €.
Es sol·licita a l’AMPA que cobreixi la resta de la despesa, aproximadament el 50% al voltant de 220,00 €.
5. Concurs “Relats de Ciència” adreçat a l’alumnat d’ESO, de batxillerat i de cicles formatius en el marc
de la celebració de la diada de Sant Jordi.
Tercera edició del concurs de relats de temàtica científica promogut pel departament de
Ciències de la Naturalesa de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
El concurs pretén estimular la creativitat i l'interès pels temes científics compaginant literatura i
ciència amb la finalitat de potenciar la creació d'obres literàries de petit format que tractin la
ciència amb imaginació i rigor científic.
Les bases del concurs estableixen tres categories: primer i segon d'ESO, tercer i quart d'ESO,
i batxillerat i cicles formatius. S’atorga un primer premi de 60,00 € i un segon premi de 30,00 €
a cadascuna de les categories, que consisteixen en un val per material escolar i llibres a
bescanviar en una llibreria de Banyoles.
Es sol·licita a l’AMPA 270,00 € per als premis del concurs.
6. Concurs “Disseny de la portada de l’agenda escolar 2017-2018 de l’INS Pere Alsius” adreçat a
l’alumnat d’ESO i de batxillerat.
Tercera edició del concurs promogut pel departament de Educació Visual i Plàstica de l'Institut Pere
Alsius i Torrent de Banyoles.

El concurs pretén estimular la creativitat i l'interès pel disseny i alhora fer del disseny de
l’agenda un procés participatiu entre l’alumnat que contribueixi a augmentar la seva vinculació
amb el centre.
Les bases del concurs estableixen la selecció de tres propostes per part del departament de
Educació Visual i Plàstica, de manera que una de les quals serà la triada com a. S’atorguen
tres premis de 60,00 que consisteixen en un val per material escolar i llibres a bescanviar en
una llibreria de Banyoles.
Es sol·licita a l’AMIPA 180,00 € per als premis del concurs.
7. Intercanvi amb Dinamarca i Estada lingüística a Dublín:
25 alumnes de 2nd d´ESO del IES PERE ALSIUS estan 5 dies a Dinamarca. 25 alumnes Danesos estaran 5
dies a Banyoles.
Ajuts dietes per al professorat acompanyant en total ascendeix a 450,00 €.
8. Concurs “Mostra de poesia de secundària” adreçat a l’alumnat de 2n d’ESO.
Aquest curs 2016-17 el nostre centre té intenció de participar de nou en la Mostra de Poesia a
Secundària que arriba enguany a la seva cinquena edició. Aquesta activitat persegueix el doble objectiu
de treballar la poesia d’una manera sistemàtica i creativa a les aules i de mostrar i compartir una petita
part de la feina duta a terme durant el curs.
Un grup d’alumnes de 2n d’ESO prepararà una activitat que ha de presentar a en la jornada. Un grup
d’alumnes de 2n d’ESO tenen l’oportunitat d’acompanyar als participants.
Es sol·licita a l’AMIPA 230,00 € per cobrir les despeses del transport entre l’ institut i i la seu en la
qual es desenvolupi la jornada.
9. Premis de la Setmana de la Ciència.
Els Serveis Educatius del Pla de l’Estany, organitza, juntament els centres educatius de la comarca,
diverses activitats per la setmana de la ciència, entre elles un concurs de fotografia científica i un
concurs de cartells.
Es sol·licita a les AMIPA dels centres participants 100,00 € per poder totar els premis.
10. Fotos per a l’alumnat de 4t d’ESO.
El centre organitza un acte per acomiadar a l’alumnat de 4t que acaba l’etapa d’ESO. En aquest acte se
li lliura una foto del grup. El cost de les fotos ascendeix a 150,00 €.
11. Prova Cangur, adreçat a l’alumnat d’ESO.
Prova convocada per la Societat Catalana de Matemàtiques, i organitzada per les respectives
comissions balear, valenciana i catalana és una activitat que es marca com a objectiu estimular i
motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes. Consisteix en una prova que, amb
caràcter general a les seus de Catalunya, se celebrarà el dia 19 de març de 2015. La participació està
promoguda pel departament de Matemàtiques de l’ Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
Es sol·licita a l’AMIPA 500,00 € per cobrir les despeses d’inscripció i del transport entre l’ institut i
Girona.
12. Porta d’orientació UnPortal.net
El portal permet comparar titulacions i tenir accés a 70 indicadors actualitzats dels més de graus que
s’imparteixen a les universitats públiques i privades de Catalunya, així com dels cicles formatius de grau
superior i grau mig que s’imparteixen a Catalunya.
També es pot consultar l'ocupació real dels titulats de cadascun dels centres que ofereixen els estudis i
les taxes d'abandonament, graduació en el temps previst i rendiment dels estudiants.
Es sol·licita a l’AMIPA 780,00 € per cobrir la subscripció a la web.

6- COMPOSICIO JUNTA AMPA I INCORPORACIO NOUS
MEMBRES:
Composició Junta actual:
President: JOAN ARBAT FERRÉS

Vicepresident i tresorer: JOSEP MASACHS BANTI
Secretari: JOSEP Mª CASADO LEÓN
Vocal responsable “Eduquem en família” NEUS ESCODA HEREU
Vocal JORDI PUIG VILAGELIU
Vocal MARIO ROMEO LUQUE
•

El Sr. JOSEP MASACHS BANTI deixa de ser tresorer de l´AMPA pero
continua com a vocal, i pasa a ser tresorer el Sr. Josep Mª Casado.

•

El Sr. Joan Arbat, president de l´AMPA, convida a les persones que vulguin a
formar part de l´AMPA.

•

La senyora MIRTRA EGHTEDARI s’ofereix a formar part de la nova Junta
de l´AMPA.

•

La senyora EVA PERAL s’ofereix a formar part de la nova Junta de l´AMPA.

•

La senyora DOLORS GUARDIOLA s’ofereix a formar part de la nova Junta
de l´AMPA.

•

La senyora CRISTINA MOLAS s’ofereix a formar part de la nova Junta de
l´AMPA.

•

La senyora SANDRA MASDEVALL s’ofereix a formar part de la nova Junta
de l´AMPA.

7- TORN OBERT DE PARAULES:
• Deures:
Comentari ( Mare): El canvi de 2nd a 3r important increment de deures sense sentit que
comporta la pèrdua de caps de setmana.
Resposta ( director): Tal i com s’ha comentat en els comentaris del qüestionari de satisfacció, en
el punt Deures, considerem que els deures són una part important del procés d’aprenentatge de
l’alumnat, però som sensibles a la preocupació dels pares. S’està treballant perquè els professors
no posin deures repetitius. Es donen directrius als professors, però es possible que algú no les
segueixi. Si algun pare detecta quelcom agrairíem que es digui.
Comentari ( Mare): Els pares volen gaudir dels nens i molts cap de setmana els nens tenen com
a mínim 1 dia ocupat.
Resposta ( director): Se intenta posar deures a 10 dies vista, per tant el nen pot organitzar-se. Si
que es veritat que hi ha mestres mes sensibles i d’altres menys.
Comentaris varis de pares que mostren la seva preocupació
Resposta ( director): El es sensible i se intenta millorar, però també es important preparar els
nens per el que es trobaran tant als estudis com a les feines.
• Proposta plaça consell escolar:
Es fa una breu explicació de la composició i funcionament del Consell Escolar, i es diu que
queda una plaça i que es poden presentar candidatures.

