ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L´AMPA DEL IES PERE
ALSIUS REUNIDA EL DIA 2 DE NOVEMBRE 2015
CURS 2015-2016
ORDRE DEL DIA:
1- LECTURA I APROVACIO DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL DIA 3 NOVEMBRE 2014.
2- PRESENTACIO I APROVACIO DE LA MEMORIA DEL CURS 2014-2015.
3- PRESENTACIO I APROVACIO DEL BALANÇ ECONOMIC DEL CURS
2014-2015.
4- PRESENTACIO I APROVACIO DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST
CURS 2015-2016.
5- INFORMACIO DIRECTOR DEL CENTRE.
6- TORN OBERT DE PARAULES.
7- COMPOSICIO ACTUAL I INCORPORACIO NOUS MEMBRES.

1- LECTURA I APROVACIO DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA
GENERAL ORDINARIA DEL DIA 3 NOVEMBRE 2014:
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 2014-2015:
El president del Ampa, el senyor Joan Arbat, comenta els diferents aspectes de la
memòria del curs 2014-2015.
-

Aula d’estudi ( Sotrac Gestió Cultural)
Venda llibres ( Iddink)
Compra material per l´Institut
Col·laboració premis I Concurs Relat Literari Científic
Col·laboració sortides
Col·laboració amb les xerrades “Eduquem en família”
Participació Consell Escolar Centre i Municipal

3- PRESENTACIO I ARPOVACIO DEL RESUM ECONOMIC
DEL CURS 2014-2015:

El tresorer de l´Ampa, el senyor Josep Masachs, comenta el resum econòmic de
tancament de l’exercici 2014-2015.

RESUM ECONOMIC 2014-2015
INGRESSOS

PRESSUPOSTAT

Quotes AMPA
Venda llibres de text iddink
Interessos bancaris
Aula d'estudi
TOTAL

DESPESES

13.000,00 €
1.300,00 €
100,00 €
500,00 €

12.665,00 €
1.318,83 €

14.900,00 €

15.347,83 €

364,00 €

PRESSUPOSTAT

REALITZAT

350,00 €
6.500,00 €
9.000,00 €

Quotes FAPAES
SOTRAC ( biblioteca i aula d'estudi)
Suport Institut
Revista
Accés UN PORTAL
Impressora 3D
Eduquem en família
Estada lingüística Dublín 4rt.
Proves matemàtiques cangur
Fotos de Quart
Mostra de poesia secundaria
Altres
Despeses Bancàries

255,00 €
6.279,50 €
3.597,64 €
550,00 €
781,66 €
850,63€
150,00 €
450,00 €
439,60 €
145,75 €
230,00 €
239,00 €
6,72 €

100,00 €

TOTAL

Import compte banc
30/09/2014
31/08/2015

REALITZAT

15.950,00 €

10.377,96 €

34.122,37€
38.728,34€
Increment

4.605,97€

4- PRESENTACIO I APROVACIO DE LA PROPOSTA DE
PRESSUPOST CURS 2015-2016:
El tresorer de l´Ampa, el senyor Josep Masachs, presenta la proposta de pressupost de
l’exercici 2015-2016.

PRESSUPOST ECONÒMIC CURS 2015-2016

INGRESSOS

PRESSUPOSTAT

13.500,00 €
1.300,00 €
400,00 €
8.115,00 €

Quotes AMPA
Venda llibres de text Iddink
Aula d'estudi
Romanent anys anteriors

23.315,00 €

TOTAL

DESPESES

PRESSUPOSTAT

260,00 €
6.500,00 €
16.555,00 €

Quotes FAPAES
SOTRAC ( biblioteca i aula d'estudi)
Suport Institut
3 Projectors
2 Ordinadors
2 Carros per Ordinadors
Aprendre a parlar en públic
Concurs de relat de ciència
Disseny portada agenda
Estada Lingüística Dublín 4rt.
Mostra poesia secundaria
Premis setmana Ciència
Fotos per a l’alumnat 4rt ESO
Proves Cangur
Portal Orientació UNPORTAL
Educadora

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

23.315,00 €

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.

5.1 Organització del curs 2015-2016
En l’institut hi ha matriculats 758 alumnes per al curs 2015-2016. La distribució per ensenyaments es
mostra a la taula següent:

Alumnes

Alumnat 2015-2016
INS Pere Alsius

%

ESO

400

53%

BTX

119

16%

CFM

26

4%

CFS

68

9%

19%

9%
53%
4%

EREE

145

19%

Total

758

100%

16%
ESO

BTX

CFM

CFS

EREE

Dotació de 55 places de professorat a jornada sencera. En total la plantilla estarà formada per 57
professors, ja que hi ha dos dotacions de ½ jornada i una reducció de ½ jornada.
Respecte al curs anterior hem augment un grup d’ESO, i la dotació de professorat ha augmentat en
2.5 professors.

Distribució de l’alumnat:

ESO
Nivell

Ordinaris

NEE

Total

1r ESO

90

21

111

2n ESO

90

19

109

3r ESO

75

19

94

4t ESO

68

18

86

Total

323

77

400

1r

2n

3r

4t

3r AO

4t AO

4

4

3

3

1

1

Alumnes

111

107

84

75

9

10

Ràtio

27,8

26,8

28

25

9

10

Grups ESO

1) Batxillerat
Distribució de l’alumnat:
Científic
Tecnològic

Humanístic
Total
C. Socials

1r BTX

29 (46%)

34 (54%)

63

2n BTX

29 (52%)

27 (48%)

56

2) Ensenyaments professionals
Distribució de l’alumnat:
Cicles formatius
Nivell

Total

CFM
1r CFS

26
32

2n CFS

36
Ensenyaments Esportius
Nivell

1 Futbol Diürn
1 Futbol Bàsquet Nocturn
1 Comú LOE Intensiu (2 grups)

Total
25
8
37

1 Salvament i Socorrisme

30

2 Salvament i Socorrisme.
2 Futbol Diürn

Pendent de matrícula
25

2 Futbol Nocturn

20

UEC

Total
16

4

400
25

5.2 Objectius del curs 2015-2016
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.
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 Assessorament i orientació al professorat en les estratègies organitzatives i metodològiques, per tal
d’establir acords de criteris compartits entre els departaments didàctics per establir mecanismes
concordants que permetin l’avaluació de les competències bàsiques de la matèria i les
competències transversals (comunicativa, digital, ...),
 Enguany s’incidirà en l’avaluació, a través de la FIC: “Avaluar per aprendre”
 taller “Usos curriculars de l’impressora 3D”.
1.1.2 Aplicació del pla de comprensió lectora, al llarg dels cursos d’ESO.
1.1.3 Disseny dels processos que afavoreixin la recuperació de matèries suspeses al llarg del curs i/o al
final d’aquest per possibilitar que l’alumnat superi les matèries en l’avaluació final ordinària.
Estratègia 1.2 Incrementar l’èxit escolar entre l’alumnat, especialment d’aquells amb NEE,
mitjançant l’aplicació d’estratègies d’atenció a la diversitat.
Activitats i actuacions:
1.2.1 Programa Intensiu de Millora, dirigit a l’alumnat de 1r d’ESO que presenta grans dificultats per
l’assoliment de les competències bàsiques.
1.2.2 Grups de suport a 2n 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.
1.2.3 Desdoblament dels tres grups de 3r d’ESO en quatre en les matèries de llengua catalana, llengua
castellana i matemàtiques, per atendre la diversitat d’aprenentatges de l’alumnat i afavorir
l’assoliment de les competències bàsiques.
1.2.4 Programació d’un grup de reforç de les matemàtiques trimestral a 2n i 3r d’ESO en la franja de
matèries optatives, amb la finalitat de que l’alumne recuperi la matèria pendent del curs anterior.
1.2.5 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.
1.2.6 Detecció de l’alumnat que necessita adaptació o PI, especialment en el cas de l’alumnat amb
dislèxia i/o TDAH.
Estratègia 1.3 Facilitar la incorporació al centre dels alumnes de 6è.
Activitats i actuacions:
1.3.1 Consolidar el traspàs d’informació entre l’escola i el centre de secundària.
1.3.2 Consolidar el mecanisme de retorn a les famílies i a les escoles de la valoració del treball d’estiu
Estratègia 1.4 Facilitar un clima propici al treball i a l’estudi
Activitats i actuacions:
1.1.1 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.
1.1.2 Desenvolupament d’un 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
una educadora social.
1.1.3 Millora de la comunicació amb les famílies, facilitant l’intercanvi d’informació entre professorat i
família a través de la plataforma digital centre.
1.1.4 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 Potenciar l’acció tutorial per millorar la cohesió social. Sigues tu (programa Dipcat)
 1r ESO: Convivència
 2n ESO: Afectivitat-Sexualitat
 3r ESO: Addiccions
 4t ESO: Orientació ( a càrrec de l’orientador del centre)
2.1.2 Detecció de l’alumnat en situació de risc social.
2.1.3 Establir mecanismes perquè l’alumnat en situació de risc d’exclusió social tingui el material
necessari per seguir les activitats lectives.
2.1.4 Potenciació dels recursos de centre destinats a atendre l’alumnat en situació de risc: Aula Oberta,
Aula d’Acollida, Programa Intensiu de Millora a l'ESO, Grups Flexibles...
2.1.5 Mantenir o incrementar els recursos externs al centre educatiu (Tallers d’Estudi Asisitit, Unitats
d’escolarització compartida...)
2.1.6 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. Colònies 1r ESO
2.1.7 Establir convenis amb entitats externes: Cáritas, 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 Treball en xarxa amb altres organismes: Consorci de Benestar Social, EAIA, ... per tal de reconduir
situacions d’absentisme i/o abandonament escolar.
Estratègia 3.2 Consolidació del projecte singular DRAC d’Aula Oberta.
Activitats i actuacions:
3.1.1 Assegurar que la programació de les activitats acadèmiques i pràctiques, comporti l’assoliment de
les competències bàsiques i possibiliti la graduació.
3.1.2 Compromís amb les empreses que participaran en el projecte.
3.1.3 Ampliació del conveni a l’ajuntament de Porqueres.

5.3 Participació de l’AMPA en els objectius de centre
Curs 2014-2015


Gestió dels llibres de text



Gestió de la biblioteca



Taller d’estudi a ESO



Gestió de les activitats extraescolars acadèmiques



Premis Setmana de la Ciència



Premis Relats de Ciència



Col·laboració viatges



Carro ordinadors + portàtils



Pissarres digitals



Impressora 3D



Revista



UnPortal

5.4 Curs 2015-2016
1. Incorporació d’un educador social al centre.
Arran dels problemes que hem detectat entre l’alumnat de 1r d’ESO durant el curs passat, ens
sembla convenient incorporar un educador social per tal de millorar 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. Millora de l’equipament informàtic del centre
Amb l’objectiu de consolidar la línia de treball de potenciar l’ús de recursos TAC, consideren necessari
incorporar l’equipament següent:




3 Projectors
2 ordinadors
2 carros per ordinadors

3. Revista del centre
Enguany hem encetat el projecte de la revista gràcies a la col·laboració de l’AMIPA. El resultat ha
estat molt satisfactori però pensem que caldria repensar el model de la distribució de la revista en
paper, ja que l’últim número ha sortit publicat massa tard.

Es tractaria de publicar els dos primer números en versió digital i el darrer publicar-lo en format paper i
lliurar-lo a tots els alumnes (ESO i BTX). El cost estimat estaria al voltant de 1.500,0 €. Per finançar això
caldria trobar patrocinadors, i l’AMPA podria finançar una part (enguany ha finançat 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.
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.
Segona 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 2016-2017 de l’INS Pere Alsius” adreçat a
l’alumnat d’ESO i de batxillerat.
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. Estada lingüística a Dublín:
L’AMIPA destina 150,00 € per professor acompanyant en concepte de dieta. Normalment, hi ha 3
professors acompanyants, per tant el total ascendeix a 450,00 €.

6- TORN OBERT DE PARAULES:


Deures:
Pregunta: la necessitat dels deures?
Resposta: es un tema que crea divisió de opinions, però que dins
l’actual sistema educatiu es una part important, que ensenya a l’alumne
a treballar i esforçar-se, i també a saber organitzar-se.
 Informació dels exàmens:
Pregunta: es dona informació dels exàmens?
Resposta: S´ha de donar la informació dels exàmens als alumnes i als
pares perquè sàpiguen a on fallen. S’ha parlat amb els cap de
departament per millorar això.
 Viatge 2nd BATXILLERAT:
Pregunta: Perquè es va deixar de fer el viatge de 2nd Batxillerat?
Resposta: Els nens tot i ser alguns menors, van deixar de creure als
professors i aquest no van voler assumir la responsabilitat al no tenir
autoritat sobre ells.
Ara se organitza un viatge per part de una empresa privada sense que
l’escola tingui res a veure.

7- COMPOSICIO
MEMBRES:

ACTUAL

I

INCORPORACIO

NOUS

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 SANDRA BASCIANO


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



La senyora Sandra Basciano deixa de formar part de la Junta de l´AMPA.



El Sr. Mario Romeo Luque s’ofereix a formar part de la nova Junta de
l´AMPA.

