L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE L’AMPA, DILLUNS 9 D’OCTUBRE DE
2017 A LES 18:30 HORES.

ORDRE DEL DIA:
1. Presentació de la Nova Junta.
2. Lectura i aprovació dels comptes 2016-17.
3. Presentació del pressupost 2017-18.
4. Informació Consell Escolar celebrat el 13 de setembre de 2017.
5. IDDINK.
6. Informació extraescolars.
7. Organització de la Festa de Benvinguda per les famílies de Primer i Segon el dia
21/10/2017 11.00h. Organitzada per l’AMPA i les famílies de 4t.
8. Torn obert de paraules.
S’inicia l’Assemblea Ordinària a les 18:45 amb l’assistència de 20 mares/pares,
1.- Presentació de la Nova Junta AMPA
Presidenta: Marisa Durany
Vicepresidenta: Gemma Querol
Tresorera: Marga Rubio
Secretària: Meritxell Jané
Representants del sector famílies al Consell Escolar:
Loli Martínez
Marga Rubio
Núria Parpal
Gemma Querol
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Correus
AMPA: info@ampalluch.cat
EXTRAESCOLARS: extraescolars@ampalluch.cat
INCIDÈNCIES IDDINK: incidenciesiddink@ampalluch.cat
Totes les comunicacions es faran mitjançat correu electrònic. Hi ha famílies que diuen que no
han rebut correu.
S’ha de mirar que no entrin com a Promocions o SPAM. Si comprovant tot això es segueix sense
rebre correus, informar a l’AMPA amb el nom alumne i adreça de correu per comprovar el llistat
que tenim de les famílies.
AMPA: info@ampalluch.cat
La nova junta ens hem adherit al projecte de Calabria 66, un espai del barri i pel barri on entitats,
col·lectius i veïns conformen un espai comunitari per crear, oferir projectes i activitats en els
àmbits de l’educació, del veïnatge i culturals; així enriquir i potenciar la vida del nostre barri, del
seu teixit social, apostant per l’autogestió i la cooperació.
El projecte Calàbria 66 te com a objectiu general aconseguir convertir un edifici de propietat
municipal en un Espai Públic amb gestió compartida entre els diferents i, alhora, diversos actors
implicats: Ajuntament, associacions, ens públics o privats , assemblees, veïns i veïnes…
En aquest espai es faran tallers, xerrades,.... de les que us informarem per correu electrònic.
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2.- Lectura i aprovació de comptes 2016-2017.

BALANÇ CURS 2016/2017
INGRESSOS
Quotes socis (IDDINK)
Aportació IDDINK
TOTAL INGRESSOS

16.500,00
7.388,98
23.888,98

DESPESES
Interesos
Laende (Web)
Manteniment linea
Linea Oberta
FAPAES
Telèfon
Quotes retorn
Portal Web (Unportal)
Orles/Fotos
Consergeria/Vigilancia
Cortines
Viatge 4rt (15€/alumne)
Taxes Registre associacions (certificats,
canvis de junta)
Monitora Menjador (Marina)
Monitor Coral
Fapac (inclou asssegurança)
Documents oficials
Comisions banc
Correu banc
Agendes i carpetes
Despeses variess (endoll)
TOTAL DESPESES

RESULTAT CURS 2016/2017
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90,85
427,62
36,00
145,20
255,00
659,69
1.140,00
942,59
1.076,39
40,00
7.329,76
360,00
42,00
2.320,00
600,00
178,95
128,65
86,71
6,66
6.425,50
5,50
22.297,07

1.591,91

3.- Presentació del pressupost 2017-2018.

PRESSUPOST CURS 2017-2018
INGRESSOS
Quotes socis AMPA (INGRÉS IDDINK)
Quotes socis AMPA (INGRÉS DIRECTE)
TOTAL INGRESSOS
ALUMNES ESO
ALUMNES BATXILLERAT
TOTAL ALUMNES INSTITUT
TOTAL ALUMNES SOCIS AMPA

16.350,00
90,00
16.440,00
493
237
730
74,66 %
545

DESPESES
Material oficina
Orles Batxillerat
Web alumnes UNPORTAL Teresa Figuerola
Monitora Menjador/Repàs al migdia
L'Escola de Músics i JPC (Coral)
SEER (Salut i educacio emocional)
Taller oratoria-DEBAT
Laende (Web+correus)
IDDINK (AGENDES+CARPETES)
Linea oberta
Quota manteniment LA CAIXA
Quotes retorn
Línea Telèfon (FIBRA ÓPTICA)
Festa Benvinguda 1r. i 2n. ESO
Fapaes (inclou asssegurança)
TOTAL DESPESES

2.070,00
736,20
1.000,00
510,00
18.868,28

RESULTAT CURS 2017/2018

-2.428,28
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500,00
1.000,00
1.000,00
1.800,00
1.200,00
1.741,00
2.160,00
421,08
4.530,00
200,00
--

Les despeses que l’AMPA té amb Alumnes/Instituts són:
 CORAL: una classe setmanal d'una hora, els dilluns de 14.00 a 15.00h. i els concerts
(segurament dos al llarg del curs). L'Escola de Músics i JPC.
 WEB UNPORTAL: http://www.unportal.net/
Usuari: iellf@unportal.cat
Contrasenya: iellf51
Web d’educació superior a Catalunya, amb el registre es pot comparar titulacions i
tenir accés a 70 indicadors actualitzats dels més de 550 graus que s’imparteixen a les
universitats públiques i privades de 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 poder tenir aquesta informació a 3r i 4t.
 EDUCACIÓ EMOCIONAL:
El projecte consisteix en un programa complet d'educació emocional que fem a l'hora de
tutoria. L'objectiu del projecte és la millora de les competències emocionals i el clima
d'aprenentatge, i comprèn aspectes com la intel·ligència i salut emocional, l'autocontrol,
la tolerància a la frustració, l'autoestima, les relacions entre iguals, els rols i les
dinàmiques de grup.
A nivell curricular el projecte pretén millorar les següents competències emocionals de
l'alumnat:
- Competència per a la vida i el benestar
- Competència social
- Regulació emocional
- Competència emocional
- Autonomia emocional
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El projecte integra els continguts de les activitats de prevenció de l'assetjament escolar i
les de prevenció de la violència de gènere. Tots els tutors n'han fet una valoració molt
positiva perquè entenem que l'educació de les emocions és vital i imprescindible i aporta
un grau de qualitat important en l'educació global que donem al centre.
Es du terme a cada grup-classe a través d'un mínim de 6 sessions (hores). Són per tant:
6 hores x 17 grups-classe = 102 hores. D'aquestes 6 hores a cada grup-classe, 3 les fa
un monitor i les altres 3 els tutors amb un material didàctic preparat. També es duen a
terme reunions amb els equips de tutors tant abans de començar les sessions com un
cop finalitzades per fer-ne la valoració.
L'associació que du terme el projecte es diu SEER.
 FESTA BENVINGUDA 1r. i 2n. ESO: Pensem que es una manera de conèixer les
diferents famílies i els alumnes que es coneixen entre ells. És una festa que l’any passat
no es va realitzar i aquest curs l’hem recuperat, però amb la novetat d’incloure els
alumnes de 2n.
Els alumnes de 4rt posaran un bar a la disposició de tots per poder recollir diners pel
viatge de fi de curs. L'horari de la festa serà de 11:00h a 13:00h i normalment un
dissabte d’octubre o novembre.
 MONITORA de biblioteca Marina Hernández: Dilluns i dimarts de 14.00 a 15.00 hores.
Vigilància dels nois/es desprès de dinar per fer deures i altres tasques.
 TALLER DEBAT/ORATORIA: Inma Morente (Coord. Batxillerat) ens explica:
En primer lloc, cal explicar que ens hem plantejat dur a terme aquest taller al centre
perquè l’oratòria és una activitat cada vegada més valorada i potenciada tant en l’àmbit
acadèmic com en el món laboral; i ho hem fet després de d’haver participat dos anys
(2016 i 2017) a la Lliga de Debat de Secundària de la Xarxa Vives amb un grup
d’alumnes de 1r i 2n de Batxillerat. L’any passat en concret el resultat va ser molt positiu
ja que vam guanyar la fase local, i vam quedar finalistes de la final absoluta.
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https://www.upf.edu/web/media/enoticies//asset_publisher/wdGAWZ7EMj53/content/id/8383634/#.Wc1GXdFx3cs
En aquesta fase final, la UPF va encarregar al Sergi Lostao Moré la preparació dels
nostres alumnes. Us en resumeixo el perfil:
Sergi Lostao Moré. Cofundador i analista del projecte OPCAT. Llicenciat en Ciències
Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, Màster de Recerca en
Ciència Política per la Universitat Pompeu Fabra i Master of Arts in Public Administration
per la Universitat de Konstanz (Alemanya). Ha sigut investigador becari a l’Institut
d’Estudis de l'Autogovern i al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu,
ambdós de la Generalitat de Catalunya. Ha treballat a la Oficina Tècnica de Qualitat de
la Universitat Pompeu Fabra. S'ha especialitzat en l'anàlisi i tractament de dades, la
construcció d'indicadors i l'elaboració d'informes i estudis. Habitualment també duu a
terme formacions en cursos d’oratòria i debat a universitats, alumnat de secundària i
partits polítics.
Us adjunto també dos enllaços sobre algunes de les formacions que ha dut a terme:
Notícia formació de debats a centre penitenciari Brians 2
https://www.upf.edu/web/e-noticies/home_upf//asset_publisher/8EYbnGNU3js6/content/id/2941736/maximized#.Wc1I1MhJbIU
Notícia formació UMH
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2015/12/13/oratoria-seducir/1706838.html
A banda de totes les dades anteriors, us puc comentar que els alumnes em vam parlar
molt positivament d’ell tant en la vesant formativa com en el tracte personal.
Així doncs, l’activitat que us proposo que subvencioneu seria un taller de dues hores que
es realitzaria al centre, els dimecres, de 15:00 a 17:00 h cada dues setmanes. El cost de
l’activitat seria de 30€/h (nets). Aquesta formació permetria començar a treballar
l’oratòria i les tècniques del debat al nostre centre, seleccionar equips d’alumnes per
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participar a lligues de debat (la de la Xarxa Vives com a mínim i, si és possible, també
d’altres), organitzar una lligueta de debat interna...

Divendres 22 es va lliurar als alumnes de 4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat una carta
informativa sobre el tema. A hores d’ara tenim 18 alumnes apuntats, xifra que permet
treballar molt bé els continguts previstos i també intentar dur a terme els objectius que us
he explicat. Personalment, estic molt satisfeta de la resposta obtinguda i d’interès
manifestat pels alumnes.
Inici activitat dimecres 11 d’octubre.
4.- Informació Consell Escolar celebrat el 13/09/2017
S’informa dels representants del sector famílies al Consell Escolar: Loli Martínez, Marga Rubio,
Núria Parpal, Gemma Querol.
Programa ÈXIT: també funcionarà aquest any i donarà suport amb “amics grans” a alumnes
amb més dificultats d’ESO. És un projecte que es demana conjuntament amb l’Escola Joan Miró
i se’n poden beneficiar també alumnes de 5è i 6è.
Els alumnes han de tenir un perfil que faci possible que aprofitin el recurs. El recurs consisteix en
dues sessions setmanals d’atenció a aquests alumnes.
Professorat: Pel que fa a recursos i grups, el total de noves incorporacions és de 19 en la
plantilla actual, que queda configurada per 64 docents, dels quals 4 ho són a mitja jornada. Pel
que fa a dedicacions, suposen 62 dedicacions senceres. Això ha estat així perquè el
departament ha disminuït en una hora (19) les dedicacions senceres i el centre, aquest curs, no
ha perdut cap grup i, per tant, continuem tenint 25 grups d’alumnes. D’aquesta manera s’han
pogut fer més desdoblaments i, tot i les limitacions d’espai que compliquen els horaris, s’han
pogut oferir també més opcions.
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NOFC (Normes Oficials Funció Centre): Canvis que s’han fet.
 Obrir el centre 5 minuts abans de les 8:00 i de les 15:00 i es tancarà uns cinc minuts més
tard.
 A l’esbarjo s’estableix que a les taules del primer i del segon pis hi pot haver alumnes si
el professorat de guàrdia ho autoritza. I també l’hora de tancar la porta s’ha fixat en les
11:30.
 Pel que fa als mòbils, s’ha creat un apartat específic. Es proposa no tocar la prohibició
general però ser més permissius a l’entrada i als passadissos, sempre que no es faci un
mal ús del mòbil. A més, en la línia de la reunió que es va mantenir a final de curs,
s’estudiarà la proposta d’icones i justificacions per la prohibició o permís de l’ús dels
mòbils als diferents espais.
 Sobre el Batxillerat, s’ha afegit un darrer punt, per acumular la matèria per al proper
examen en cas que no s’hagi justificat la falta amb certificat mèdic.
 Finalment, s’ha inclòs un segon paràgraf sobre l’ús dels espais d’Educació física, que
inclou la pista poliesportiva del parc de Joan Miró.
Funcionament acadèmic
La Sra. Ana Carretero, Cap d’estudis, informa que, en la matrícula actual hi ha 493 alumnes a
l’ESO; a 1r hi haurà uns 123 alumnes (amb 3 repetidors), a 2n uns 122 (amb 7 repetidors), a 3r
uns 117 (amb 11 repetidors) i a 4t uns 130 (amb 5 repetidors). A Batxillerat hi ha 237 alumnes,
amb 21 repetidors. A 1r hi ha 121 alumnes, 51 de ciències i 70 de lletres, mentre que a 2n hi ha
116 alumnes, 60 de ciències i 56 de lletres.
Explica que a l’ESO, a Anglès de 1r i 3r, de cada dos grups se’n fan tres, un de nivell alt i els
altres dos iguals. D’altra banda, el Projecte Cangur enguany es fa a 2n d’ESO i no a 3r com el
curs passat, i a 4t d’ESO hi ha 23 grups de matèries específiques. Pel que fa al Batxillerat, hi ha
dos grups de lletres i dos de ciències i hi haurà informe de preavaluació a tots dos cursos.
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Comenta que es posarà en marxa un altre sistema de comunicació a través d’una aplicació de
mòbil, Byanpp, per a sortides, reunions, etc. És una d’una empresa en què participa la UPC i
compleix tots els requisits de la Llei de Protecció de Dades.
5.- IDDINK
S’informa del total d’alumnes del Institut i quantes quotes hem fet mitjançant l’empresa IDDINK:

TOTAL ALUMNES INSTITUT

730

TOTAL ALUMNES SOCIS AMPA

545

74,66 %

S’ha de recordar a les famílies que els llibres de IDDINK, s’han de retornar esborrats i en el millor
estat possible, per no tenir que esborrar o que no acceptin un llibre en el darrer moment.
El retornament, està fet per cursos i ens diversos grups i horaris.
Es comença a tornar les quotes de les famílies que han ingressat per duplicat, per tenir dos o
més fills.
Per poder tornar aquestes quotes duplicades, s’ha d’enviar mail a l’AMPA indicant nom alumnes,
cursos i número de compte.
INCIDÈNCIES IDDINK: incidenciesiddink@ampalluch.cat
6.- Informació Extraescolars.
Totes les extraescolars les gestiona Associació Esportiva l’Eixample. Les matricules es van fer
abans de finalitzar curs 2016-2017 i es van penjar opcions i horaris a la Web tant del Institut com
de l’AMPA.
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7.- Organització Festa Benvinguda 1r. i 2n. ESO 21/10/2017
S’enviarà correu a les famílies de 1r. i 2n. ESO, per convidar-los a la festa de Benvinguda, amb
la finalitat de que tant els alumnes com les famílies es coneguin.
L'horari de la festa és de 11:00h a 13:00h, ells alumnes de 4t. organitzen el Bar, per recollir
diners pel viatge Final de Curs.
8.- Torn obert de paraules
-

Demanen que hi hagi un joc de llibres de tots els cursos i matèries a la Biblioteca, per si
alguns alumnes es queden a estudiar i no porten llibre poder utilitzar-los. Llibres que
estarien a la Biblioteca del Institut.

-

Curs Robòtica. Proposen fer curs de Robòtica, ens faran arribar alguna proposta.
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-

EMPREMTA: Es proposa mirar de realitzar algun taller amb Empremta, és una iniciativa
promoguda i coordinada per Marina Barroso Alasà, ambientòloga amb 15 anys
d’experiència en l’educació ambiental. Compromesa amb la transformació social a nivell
personal i professional i amb formació i experiència en emprenedoria col·lectiva i
facilitació de grups, aposta per emprendre aquest nou projecte personal que, en estreta
col·laboració amb d’altres empreses i professionals del tercer sector social i ambiental i
l’economia social, permeti donar una resposta creativa, integradora i de qualitat als
reptes actuals de la sostenibilitat.

Finalitza l’assemblea a les 21:20 hores i signen aquesta acta a tots els efectes,

Marisa Durany

Meritxell Jané

Presidenta

Secretària
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