Memòria d’activitats de l’AMPA de l’institut Ernest Lluch de Barcelona, d’octubre
2015 a desembre 2016

-

Espai web amb difusió de les activitats i amb enllaços a la resta d’activitats de
les comunitats educatives i a articles d’interès. En són exemple:
o La sobreprotecció dels pares genera dependència i inseguretat
o Guia d’educació digital per famílies
o Protecció de menors a Internet
o Consells per millorar el rendiment acadèmic

-

Festa de benvinguda de l’AMPA, 31 d’octubre de 2015. Adreçada a tota la
comunitat educativa. Amb actuacions musicals coordinades pel professor Jordi
Frontons, taller de zumba i servei de bar a càrrec dels alumnes de 4t d’ESO.
Els beneficis obtinguts es van destinar a finançar el viatge de fi de curs de
l’alumnat de 4t a Irlanda. Va tenir molta participació tant de les famílies de
primer de l’ESO com de la resta de cursos.

-

Taller per a famílies: Disciplina positiva, dijous 26 de maig. Es van presentar
mètodes alternatius als càstigs i premis tradicionals així com eines per educar
des de la cooperació i l’autonomia. Va tenir molta participació. Es va fer curt i
es va posar de manifest la necessitat de major coordinació amb les activitats
planificades per l’àmbit docent del centre per tal de no fer-les coincidir i poder
fer ús de les instal·lacions sense restriccions horàries.

-

Xerrada per a famílies: L’ús responsable dels dispositius mòbils, dijous 5
de novembre. El taller va abordar les oportunitats i els riscos de les tecnologies
mòbils, els diferents usos que se’n fan per part dels estudiants i quines pautes
poden adoptar les famílies per ajudar a assolir un ús responsable i enriquidor.

-

Classes de zumba per a famílies, amb un increment creixent de participació i
entusiasme.
La Lydia Gordo, exprofessora del centre, fa un voluntariat a l’institut oferint
classes de francès per a pares i mares a un nivell A2. Els diners que es
recapten es destinen a la millora de l’institut.

-

-

Activitats extraescolars. Les activitats extraescolars del curs 2015-2016 han
estat fonamentalment esportives i gestionades per l’empresa Valors. Si bé la
valoració de la professionalitat del personal responsable i de la pròpia empresa
ha estat positiva, es planteja una qüestió de necessitat de major neteja del pati
i de manteniment de les pistes que fan qüestionar la idoneïtat de continuar amb
la mateixa empresa o bé de proposar a l’entitat que gestiona el poliesportiu
Joan Miró d’ocupar-se també de les activitats esportives extraescolars.

Després de debatre amb l’equip directiu els avantatges o inconvenients del
canvi, s’arriba a l’acord de fer un conveni a tres bandes (institut, associació
esportiva l’Eixample i AMPA) per tal de donar continuïtat als equips, mantenint
la identitat de l’institut, subrogant el monitoratge i avaluant continuadament
l’evolució i fer el canvi d’empresa gestora.
El canvi es fa massa tard i aquesta situació fa perdre alumnat i mixtificar la
composició d’alguns dels equips. Tot i aquest entrebanc, la valoració és
positiva pel que fa al retorn de l’associació i la facilitat de gestió que dóna el
veïnatge.
Les dades de participació es lliurem en dos documents adjunts.
-

Monitoratge per a ajudar a l’estudi a l’horari de menjador. La valoració és
positiva per part de l’alumnat tant per l’ús del temps com per la idoneïtat del
monitoratge

