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El present document vol recollir les actuacions que hem fet al llarg del curs 201718 en tots aquells apartats que ens havíem proposat a l'inici d'aquest curs.
1.- Donar suport al projecte Educatiu del Centre tant amb activitats proposades pel
professorat com en reunions informatives o de representació
•

Hem consolidat l’oferta del BATXILLERAT CIENTÍFIC I SOCIAL pel nostre institut
i tota la comunitat educativa de Ribes i Olivella.

•

Hem mantingut reunions amb l'equip directiu del Centre per tal de coordinar i
col·laborar en activitats i/o propostes per millorar espais, necessitats o
imprevistos que estan sorgint dia a dia i debatre sobre qüestions pedagògiques
que ens preocupen sent el referent de les famílies davant el centre quan ens ho
han demanat.

•

Hem donat suport a la participació del centre en el Projecte “Escola Nova 21”
(http://www.escolanova21.cat/) i proposarem crear una comissió de seguiment cara
al curs 2018-19 que el projecte ja estarà en marxa amb d’altres comissions que
estem mirant d’acordar amb el centre.

PROJECTES EN ELS QUE HEM COL·LABORAT
•

Projecte de “l'Aula-guia”: des de fa sis cursos, l'AMPA col·labora a l'espai de
suport acadèmic per aquells nois i noies que des de les tutories del Centre es
considera que ho necessiten. Es fa els dilluns amb dues mares voluntàries, una
persona de reforç i alumnat de batxillerat que realitzen les seves tasques de
voluntariat en aquest espai educatiu del Centre.

•

Compra de llibres: Hem complementat la compra de llibres de lectura per tal de
potenciar aquesta activitat entre l’alumnat del Centre i reduir aquesta despesa a les
famílies.

•

Rocòdrom: A finals de curs vam aprovar la realització d’un rocòdrom a petició del

professor de educació física, en Xavier.
FESTES I DIADES
•

Carnaval : Vam col·laborar fent de jurat a l’institut.

•

Campanyes solidàries: Hem col·laborat en l'organització i l'acte final de la
campanya “La solidaritat fa bullir l’olla” a la Pl. De l’Església. Aquest any vam
comprar joguines.

•

Setmana de la Diversitat : l’alumnat de batxillerat va organitzar les activitats amb
el professorat que realitzaren els nois i noies de l’ESO. L’AMPA va participar.

AMPA INS MONTGRÒS – Joan Cuadras i Marcer, 1 – 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)

•

Festa per a una escola Inclusiva : Vam participar com AMPA en els col·loquis
realitzats.

•

Sant Jordi : S’han muntat paradetes de vendes de roses i llibres de segona mà
pels nois i noies de 3r d'ESO que recollien diners pel viatge de final d'etapa.

•

Comiat de 4rt : vam col·laborar en l'elaboració i el pagament de les orles i els
llibrets de record que es van fer pels nois i les noies de 4rt . La festa de comiat va
ser molt bonica . L’alumnat va preparar tot l’acte conjuntament amb el professorat i
tothom va quedar molt satisfet. Al final es va fer un pica pica per a tothom.

•

Comiat de 2n de batxillerat : vam col·laborar el la compra d’alguns dels regals
que es van donar a tot l’alumnat de 2n de batxillerat com a record del seu pas pel
nostre institut . La festa de Graduació va ser molt bonica . L’alumnat va preparar tot
l’acte conjuntament amb el professorat i tothom va quedar molt satisfet. Al final es
va fer un pica pica per a tothom.

2.- Donar suport i participar activament als diferents òrgans de representació que hi
ha al Centre com en serveis necessaris per a les famílies.
•

Hem tirat endavant els tràmits a Hisenda i la Seguretat Social per tal de tenir tota la
documentació correcta per poder fer les activitats que organitzem.

•

Hem participat a totes les reunions de Consell Escolar i Comissions que d’ella es
deriven. També hem anat als dos Consells Escolars Municipals fets a Ribes.

•

Hem participat en Tallers d’Educació sexual organitzats per l’Ajuntament de Ribes
amb el grup Candela per tal de treballar aquest aspecte amb tota la comunitat
educativa. Els tallers, van ser per professorat, l’alumnat i famílies. Ho vam valorar
molt interessant i vam demanar que tinguessin continuïtat el curs vinent.

•

Hem organitzat –conjuntament amb les AMPES de les escoles de primària i
secundària- la III Escola de Mares i Pares de Ribes on hem tingut tres espais de
debat i reflexió a l’entorn de problemàtiques que ens interessaven. Nosaltres hem
organitzat la xerrada relacionada amb la grafologia i la personalitat

•

Aula guia ( explicat anteriorment)

•

Associació Esportiva : Des de l’AEE s’ha organitzat la campanya “Cap noi ni
cap noia sense esport” per potenciar la pràctica d’activitats esportives fora de
l’horari escolar. S’han organitzat les següents activitats: zumba, hiphop, esports de
raqueta, futbol, guitarra i ioga. L’equip de futbol ha competit en el Consell
Comarcal del Garraf.

•

Digitalització i ampliació a tota la comunitat educativa de eines de cooperació
i comunicació Ieduca Tokapp.

•

Creació de pàgina de facebook @ampainsmontgros i renovació de les dades
en el portal moodle, dintre de comunitat educativa AMPA.

3.- Gestionar recursos per a les famílies i per l'AMPA i mantenir la coherència amb
els nostres estatuts per tal d'omplir d'il·lusions i de treball la nostra associació de
mares i pares.
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Vam fer una Assemblea general de famílies on es va explicar les línies generals d'actuació.
Vam informar de la nostra col·laboració amb el claustre del professorat per tal d'impulsar i/o
mantenir activitats, festes o diferents propostes que considerin necessàries així com amb
les entitats del poble per treballar per una educació pública de qualitat .
Aquest curs hem tingut d’ingressos, les quotes de les famílies del Centre, una
subvenció de 800€ de l’Ajuntament i una altra de 940 € per tirar endavant amb tota la
comunitat educativa algun taller dintres de l’Escola de mares i Pares de Ribes i el romanent
d'anys anteriors per finançar les activitats. Amb tot això s’ha elaborat la Memòria
econòmica del curs 2017-18.
CONTINUAREM TREBALLANT AL COSTAT DEL PROFESSORAT I DE
L’EQUIP DIRECTIU VETLLANT PELS INTERESSOS DELS NOIS I LES
NOIES I DE LES FAMÍLIES DE L’INSTITUT MONTGRÒS.
Junta de l’AMPA de l'INS Montgròs
Octubre 2018
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