ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L´AMPA
DEL IES PERE ALSIUS CURS 2017-2018
Data: dia 06 Novembre de 2017
Horari: 20h. en primera convocatòria i a les 20’30 h. en la segona
Lloc: Biblioteca Institut Pere Alsius

ORDRE DEL DIA:
1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DEL DIA 7 NOVEMBRE 2016.
2- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CURS 2016-2017.
3- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL BALANÇ ECONÒMIC DEL CURS
2016-2017.
4- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST
CURS 2017-2018.
5- INFORMACIÓ DIRECTOR DEL CENTRE.
6- COMPOSICIÓ ACTUAL JUNTA I INCORPORACIÓ NOUS MEMBRES
7- TORN OBERT DE PARAULES.

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA DEL DIA 7 NOVEMBRE 2016:
Inicialment i seguint l’ordre del dia es procedeix a l’aprovació de l’acta de
l’assemblea general anterior.

2- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL
CURS 2016-2017:
El president de l’Ampa, el senyor Joan Arbat, comenta els diferents aspectes de la
memòria del curs 2016-2017.
-

Aula d’estudi ( Sotrac Gestió Cultural)
Venda llibres (Iddink)
Auxiliar de conversa anglès
Educadora social (ampliació horari de 16h setmanals per a tots els cursos)
Col·laboració premis II Concurs Relat Literari Científic i altres.
Subscripció web universitària “ UN PORTAL”
Col·laboració sortides (Estada Lingüística Dublín 4rt d’ESO, Estada a
Dinamarca 2n d’ESO...)
- Col·laboració amb les xerrades “Eduquem en família”
- Participació Consell Escolar Centre i Municipal
- Col·laboració fotografies 4rt ESO...

3- PRESENTACIÓ DEL BALANÇ ECONÒMIC AMPA IES
PERE ALSIUS DEL CURS 2016-2017:
El tresorer de l´Ampa, el senyor Josep M. Casado León, comenta el resum econòmic
de tancament de l’exercici 2016-2017.
RESUM ECONÒMIC 2016-2017
INGRESSOS

Estat de
comptes

Pressupostat

Quotes AMPA

14.500,00

12.507,00

Venda llibres
Aula d'estudi
Auxiliar de conversa anglès (Sub. Ajuntament)
Auxiliar de conversa anglès (Aport. famílies)
TOTAL

1.500,00
600,00
2.412,00
4.053,00
23.065,00

1.429,98
1.067,00
760,00
4.070,04
19.834,02

Estat de
Pressupostat comptes

DESPESES
Quotes FAPAES
SOTRAC (Servei Biblioteca)
Suport Institut
Revista del centre
Aprendre a parlar en públic
Concurs relats de ciència
Estada lingüista Dublín 4rt
Mostra poesia secundària
Premis Setmana Ciència
Fotos per a l'alumnat de 4rt ESO
Taller criptografia
Proves Cangur
Disseny portada agenda
Portal orientació UNPORTAL.COM
Relat Sant Jordi
Estada Dinamarca
Despeses material
Educadora social
Auxiliar de conversa
Despeses bancàries
Eduquem en família
Diferència
TOTAL

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

6.500,00

260,00

255,00

6.500,00

6.750,46

10.110,00

6.407,44

6.030,00

6.060,00

165,00

54,68
175,00
131,44

87,00
81,00
200,00
230,00
36,50
355,80
119,48
781,66
240,00
200,00
17,00
4.059,00

23.065,00

19.834,02

SALDOS BANCARIS
1/9/16
31/8/17

38.708,08
38.483,22

Variació
-224,86
* S'han retornat 596,30 € a l' institut per ingrés indegut de matrícula de cicles en el curs 2105-2016

4- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE
PRESSUPOST CURS 2017-2018:
El tresorer de l´Ampa, el senyor Josep M. Casado León, presenta la proposta de
pressupost de l’exercici 2017-2018.
PRESSUPOST ECONÒMIC CURS 2017-2018

INGRESSOS

Pressupostat

Quotes AMPA
Venda llibres
Aula d'estudi
Auxiliar de conversa anglès (Sub. Ajuntament)
Auxiliar de conversa anglès (Aport. famílies)
Romanent anys anteriors
TOTAL

12.500,00
1.500,00
1.000,00
2.412,00
4.050,00
3.863,00
25.325,00

DESPESES
Quotes FAPAES
SOTRAC (Servei Biblioteca)
Suport Institut
Càmera de fotos
Revista del centre
Aprendre a parlar en públic
Concurs relats de ciència
Disseny portada agenda
Estada lingüista Dublín 4rt
Estada intercanvi Dinamarca
Mostra poesia secundària
Premis Setmana Ciència
Fotos per a l'alumnat de 4rt ESO
Proves Cangur
Concurs Logo 50 aniversari Institut
Portal orientació UNPORTAL.COM
Educadora social
Auxiliar de conversa

Pressupostat

255,00
6.200,00
12.390,00
450,00
500,00
220,00
270,00
180,00
400,00
400,00
230,00
100,00
150,00
500,00
60,00
780,00
8.150,00
6.050,00

Despeses bancàries
Eduquem en família
Despeses material oficina
TOTAL

55,00
175,00
200,00
25.325,00

5- INFORMACIÓ 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 2017-2018.

5.1 Organització del curs 2017-2018
En l’institut hi ha matriculats 778 alumnes per al curs 2017-2018. La distribució per ensenyaments es
mostra a la taula següent:

Alumnes

%

ESO

413

53%

BTX

117

15%

CFM

26

4%

CFS

73

9%

EREE

149

19%

Total

778

100%

Plantilla de professorat:
Plantilla: Dotació de 61 places de professorat a jornada sencera. En total la plantilla estarà formada per 64
professors, a causa de les ½ dotacions i de les dotacions de 1/3 jornada per reducció jornada.
Substitucions: Cobertura des del 1r dia, mínim de 15 dies de baixa. El problema és que ara hi ha llistes que
estan buides i no troben substituts. Per tant, en cas de baixes de llarga durada sense substitució es manté el
protocol recollit a les NOFC.

1) ESO
Distribució de l’alumnat:

GRUPS ESO
ALUMNES
RÀTIO

Nivell

Ordinari

NEE

Total

1r ESO

75

14

89

2n ESO

71

19

90

3r ESO

97

22

119

4t ESO

94

21

115

Total

337

76

413

1r
3
89
29.7

2r
3
90
30

3r
4
110
27.8

4r
4
102
25.5

3r AO
1
9
9

4rt AO
1
11
11

2) Ensenyaments postobligatoris

Batxillerat

Alumnes del
centre

Nous alumnes

Repetidors

Total

1r BTX

44

15

2

61

2n BTX

54

0

2

56

Científic
Tecnològic

Humanístic
Total
C. Socials

1r BTX

34 (56%)

27 (44%)

61

2n BTX

33 (59%)

23 (41%)

56

UEC
2

Ensenyaments Professionals
Cicles formatius
Nivell

Total

CFM

26

1r CFS

32

2n CFS

41
Ensenyaments Esportius
Nivell

1 Comú LOE Intensiu (2 grups)

Total
17+16

1 Salvament i Socorrisme

25

2 Salvament i Socorrisme

15

LOE Nocturn

9

1 Futbol Diürn

35

2 Futbol Diürn

20

3 Futbol Diürn

12

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 2017-2018
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 educatius
§
§
§
§

Potenciar el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat per a l’adquisició de les
competències bàsiques.
Incrementar l’èxit escolar entre l’alumnat amb NEE, mitjançant l’aplicació d’estratègies d’atenció
a la diversitat.
Facilitar la incorporació al centre dels alumnes de 6è.
Facilitar un clima propici al treball i a l’estudi

Objectiu 2. Cohesió Social: Afavorir i millorar la integració i la cohesió social de l’alumnat i les famílies.
Objectiu 3. Abandonament prematur:
§
§

Disminuir el percentatge d’alumnat que abandona els estudis.
Consolidació del projecte singular DRAC d’Aula Oberta i la col·laboració amb la UEC de Banyoles
(Can Cuní).

Objectiu 4. Organització del 50è aniversari de l’Institut
Es destaquen els aspectes més rellevants de la programació general anual de centre:
a. Programacions de les matèries:
La programació de les matèries cal adaptar-la al nou currículum aprovat pel Departament.

En aquesta línia s’han acordat les següents actuacions:
§

Fer arribar el model de programació als departaments, elaborat el curs passat, que entenem que
s'adequa al decret 187/2015 d'ordenació de l'ESO. Aquesta és una proposta que té com a objectiu
fonamental d'ajudar al professorat i facilitar l'adaptació de la seva pràctica docent a la nova situació
legal.

b. Avaluació:
Cal seguir incidint, específicament, en l’avaluació de l’assoliment de les competències bàsiques, tant les
pròpies de la matèria com les transversals (comunicativa, digital,...). Entenent que el treball de les
competències està íntimament lligat a l’assoliment dels continguts que normativament l’alumnat ha de
tenir.
Cal recollir evidències i per tant, introduir en la programació activitats competencials pròpies de la matèria
així com les lligades al pla de comprensió lectora, i també activitats que permetin l’assoliment de
competències transversals com la digital (a través de l’ús de recursos TIC/TAC) o com la comunicativa
(expressió oral, presentacions, ...)
c. Revisió activitats de foment de la convivència:
Estem valorant revisar el PAT i fomentar activitats de millora en la convivència del centre, incidint en la
diversitat cultural i en la prevenció de conductes d’odi i discriminació. L’objectiu és consolidar aquesta
activitat en el PAT.
d. Servei comunitari:
El curs 2017-2018 els alumnes de 2n cicle d’ESO realitzaran el servei comunitari. A tal efecte s’ha creat un
equip impulsor liderat per la coordinadora pedagògica, Anna Sunyer i formada per la Sara Cabarroques, la
Conce Montgó, la Imma Trias i en Miquel Castillo per organitzar aquest servei.
A banda de l’aspecte organitzatiu, es pensa en dos línies d’actuació: una orientada a la col·laboració amb
entitats de la comarca, i l’altra orientada a l’ajuda entre iguals.
e. Comissió de 50è aniversari:
Com ja es va comentar, la comissió té tasques definides i durant aquest curs s’han de començar a concretar
per tal d’iniciar-les el proper curs 2017-2018.
f. Auxiliar de conversa:
Continuació del programa de millora de l’expressió oral en llengua anglesa amb la incorporació d’un auxiliar
de conversa finançat per les famílies i l’Ajuntament de Banyoles. Enguany, serà la Rachel Finch, de la regió
d’Ontàrio a Canadà.
g. Aula d’acollida:
Recuperem el recurs. S’ha establert una organització per donar resposta a les necessitats detectades.
L’Olga Muñoz és la responsable de l’AA i la coordinadora LIC. S’organitza el recurs en dos nivells
d’aprenentatge de la llengua, i un nivell d’aprenentatge de les matemàtiques i de suport a les matèries de
l’àmbit científico-tecnològic.

h. Intercanvi amb Dinamarca:
L’experiència que s’ha realitzat en el curs 20162017 2n d’ESO juntament amb el centre Uglegårdsskolen de
Solrød Strand, Dinamarca, ha estat molt satisfactòria i en dóna continuïtat al projecte amb el mateix equip
de professors de 2n d’ESO (Joan Carol, Maria Fernández, Edu Casadevall, Judith Torrent,...) i aquells que hi
vulguin col·laborar en l’intercanvi amb alumnes del centre danès.
i. Crèdit de síntesi de 3r d’ESO:
Proposta de crèdit de síntesi lligada a l’esquiada, que s’ha de desenvolupar en el si de l’equip docent.
j. Batxillerat:
Canvis en l’estructura de 2n curs. A l’espera de la reacció del Departament, tot i així caldrà revisar el
Projecte Curricular pel que fa a l’oferta.
k. Entorn personal de treball i aprenentatge en l’àmbit digital:
Estem treballant en un projecte per proporcions a l’alumnat d’un espai web que li permeti gestionar el seu
procés d’aprenentatge, i a més a més li permeti gestionar la informació sobre ells personal i corporativa
que hi ha a la xarxa.
l. Natació a 1r d’ESO: 2 trimestres: activitat al centre
• 1r trimestre: Natació al Club Natació Banyoles
• Educació física: s’imparteix dimecres de 13,00 a 14,50
• 1r A: Natació 1r trimestre
• 1r B: Natació 2n trimestre
• 1r C: Natació 3r trimestre
• Cada grup: 3 nivells (avançat, mitjà i iniciació)
• 2 professors de l’INS + 1 monitor del CNB
• Cost: Subvenció (?) + finançament famílies: 15-20 €

Espais:
a. Ajuntament de Banyoles:
•
•

Can Quim del Rec
La Farga

b. Ajuntament de Porqueres:
•

Zona esportiva

c. Club Natació Banyoles
d. Club Tennis Banyoles
e. Hípica

Instal·lacions:
Pintor: S’ha fet el manteniment preceptiu de cada estiu a les aules i als passadissos del centre.
Aquest any s’han pintat les parets i els radiadors dels vestidors del gimnàs. Cost: 2.906,00€
Ferrer: manteniment anual de panys de portes, finestres i guixetes. Cost 369,00€
Fuster: revisió de panys de portes, persianes . S’han fet uns 30 sobres de taula nous. Està
previst allargar la tarima de l’aula 112. Falta la factura del cost total.
Tapisser. S’han apedaçat les cortines malmeses i s’han canviat les cortines de música que
estaven en molt mal estat. Cost: 740,00€
Gimnàs: S’han comprat bancs nous pels vestidors del gimnàs que s’han de clavar a la paret i
està previst que es faci entre aquesta setmana i la propera. Cost: 1.341,00€.
Aules: s’ha tret la primera filera de penjadors i s’han col·locat a la paret del fons per tal
d’interferir menys en l’alumnat de les primeres posicions de l’esquerra. Seria convenient un
valoració d’aquesta nova posició dels penjadors una vegada comenci l’hivern amb la
incorporació de les jaquetes a l’aula.
Equipaments digitals:

•
•
•
•
•
•

•

• S’ha condicionat el laboratori de física amb un nou projector, un ordinador nou i la seva
caixa i una pissarra blanca de retolador.
• A l’aula d’idiomes s’han canviat 10 ordinadors i s’ha instal·lat un nou projector.
• S’ha canviat el projector de la biblioteca i el del laboratori de ciències.
• Al departament de tecnologia s’ha canviat l’ordinador.
• S’han comprat 30 portàtils : 15 pel carro 1 i 15 pel carro 2. També s’han canviat els
netbooks dels professors d’Educació Física per 8 portàtils nous.
• El cost del material d’informàtica ha estat 24.067,00€.

Aquestes despeses generals estan al voltant dels 30.000,00 €

Calefacció.

•

• Durant la darrera quinzena d’octubre es posarà en marxa el nou sistema i es prega
paciència en els canvis que es puguin produir en la temperatura fins al seu ajustament final.
• El cost total estarà cap als 23.000.00 €.

•

Pendent: Demanda insonorització aula de tecnologia 209.

Qüestionari de satisfacció. INS Pere Alsius. Famílies 2017
174 respostes de 514 possibles: 33,8 %
2016- 20152017 2016

Diferència

%

Grau de satisfacció general amb el centre

8,10

7,84

0,27

3,40%

Grau de satisfacció amb l'organització del centre

8,16

8,01

0,15

1,84%

Grau de satisfacció amb la tasca educativa de l'institut

7,89

7,57

0,32

4,24%

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

8,10

7,91

0,18

2,32%

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

8,16

8,14

0,02

0,24%

Grau de satisfacció amb el clima de convivència

8,10

7,85

0,25

3,18%

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

7,90

7,60

0,30

3,95%

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

7,94

7,59

0,35

4,59%

Grau de satisfacció amb la tasca de l'equip directiu

8,25

7,99

0,26

3,27%

Grau de satisfacció amb la tasca del professorat

7,75

7,49

0,26

3,47%

8,01

7,86

0,15

1,87%

8,64

8,56

0,09

1,02%

Grau de satisfacció dels recursos i materials didàctics

7,93

7,68

0,24

3,15%

Grau de satisfacció del programa d'auxiliar de conversa

8,02

Grau de satisfacció de les activitats complementàries

7,97

7,67

0,30

3,97%

Grau de satisfacció amb la tasca del personal d'administració i
serveis

8,61

8,47

0,13

1,55%

Grau de satisfacció de la plataforma digital del centre

8,12

7,88

0,24

3,05%

Grau de satisfacció amb la gestió de faltes d'assistència

8,72

8,62

0,10

1,12%

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

8,56

8,20

0,36

4,41%

Grau de satisfacció amb el servei de bar

7,80

7,35

0,45

6,18%

Grau de satisfacció amb el servei de transport escolar

7,47

6,92

0,55

7,89%

Mitjana d'indicadors

8,10

7,86

0,24

3,10%

Grau de satisfacció amb la informació sobre el rendiment
acadèmic.
Grau de satisfacció del sistema de difusió de la informació que
proporciona el centre

8,02

Valorem de forma molt positiva la informació que s’extreu de les enquestes de satisfacció del professorat i
les famílies. Entenem que són un bon mitjà per millorar el servei educatiu que donem, que ens permet tenir
una visió empàtica de com les famílies i els alumnes viuen el seu procés educatiu; i per això creiem que han
de poder-se consultar per tot el professorat. S’ha fet arribar una còpia als caps de departament.
Cal fer una lectura en positiu que ens serveixi per millorar. Entenem que la majoria de les persones que han
contestat ho han fet amb aquest esperit.
Les valoracions són molt positives en general. Tots els aspectes han millorat respecte al curs passat, i la
millora conjunta dels indicadors és del 3.1%, passant de 7.86 a 8.10.
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.
La majoria de comentaris és fan en positiu siguin o no favorables, i amb ganes d’aportar per millorar, els
temes que més surten i preocupen són:
•
•
•
•
•
•

Deures.
Alumnat amb dificultat. Adaptacions, empatia (comentaris generals, ...) i motivació.
Comunicació amb les famílies.
Metodologies innovadores = motivació de l’alumnat
Nivell d’exigència d’alguna matèria.
Auxiliar de conversa.

Són preocupacions compartides per la direcció i per bona part del professorat.
La direcció ha traslladat 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 tot el professorat.

5.4 Participació de l’AMPA en els objectius de centre
Curs 2017-2018
1. Educador social.
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. En aquest sentit, i donat el nombre de casos atesos i la millora detecta volem
proposar l’ampliació del recurs de 12 hores setmanals a 16 hores setmanals, el que suposaria un
augment de 1.650,00 € anuals.
Us adjuntem el pla de treball
Aquest servei amb una dedicació de 16 hores/setmana comporta un cost de 8.150,00 € 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.
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’AMIPA 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’AMIPA 270,00 € per als premis del concurs.

6. Concurs “Disseny de la portada de l’agenda escolar 2018-2019 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. Concurs “Mostra de poesia de secundària” adreçat a l’alumnat de 2n d’ESO.
Aquest curs 2017-18 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.
8. 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 pagar els premis.
9. 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 €.
10. 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. 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.
11. 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.
12. Logo 50è aniversari.
Volem fer un concurs extraordinari per dissenyar el Logo del 50è aniversari, de manera que fos la marca
que apareix en tots els actes i objectes que estaran relacionats amb aquest concurs.
Es sol·licita a l’AMIPA 60,00 € per al premi del concurs.

13. Càmera de fotos
Adquisició d’una càmera de fotos per registrar les activitats del centre.
Es sol·licita a l’AMIPA 450,00 € per l’adquisició.

6- COMPOSICIÓ JUNTA AMPA I INCORPORACIÓ NOUS
MEMBRES:
Composició Junta actual:
President: JOSEP Mª CASADO LEÓN
Vicepresident i tresorer: MARIO ROMEO LUQUE
Secretària: NEUS ESCODA HEREU
Vocal responsable “Eduquem en família” CRISTINA MOLAS COLL
Vocal responsable “Eduquem en família” DOLORS GUARDIOLA SIDERA
Vocal responsable “Eduquem en família” JORDI PUIG VILAGELIU
Vocal JOAN ARBAT FERRÉS
Vocal MIRTRA EGHTEDARI EGTEDARIAN
Vocal EVA PERAL GÓMEZ
Vocal SANDRA MASDEVALL TEIXIDOR
Vocal M. ÀNGELS CAMÓS
•

El Sr. JOAN ARBAT FERRÉS deixa de ser president de l´AMPA però
continua com a vocal, i passa a ser president el Sr. JOSEP Mª CASADO
LEÓN.

•

El Sr. JOSEP Mª CASADO LEÓN deixa de ser tresorer de l´AMPA,
continua com a president, i passa a ser tresorer i vicepresident el Sr. MARIO
ROMEO LUQUE.

•

El Sr. JOSEP Mª CASADO LEÓN deixa de ser secretari de l´AMPA,
continua com a president i passa a ser secretària la Sra. NEUS ESCODA
HEREU.

•

El Sr. JOSEP Mª CASADO LEÓN, president de l´AMPA, convida a les
persones que vulguin a formar part de l´AMPA.

•

La senyora M. ÀNGELS CAMÓS PLANA s’ofereix a formar part de la nova
Junta de l´AMPA.

7- TORN OBERT DE PARAULES:
•

El descompte de la compra de llibres només s’aplicarà per a les famílies que siguin socis de
l’AMPA (que hagin pagat la quota).

•

Classes extraescolars d’idiomes només han sortit les d’anglès

