REUNIÓ ORDINÀRIA GENER 2020

DATA: 16/01/2020
ASSISTENTS: Oriol Blancher, Jordi Mayné, Cristina Alsius, Mònica Juan, Sara
Garreta, Anna Bosch, Winus Steenhuisen, Loreto Cabot, Pepe Abel, Jordi Monge,
Montse Cotié, Josep Maria París i Gemma Puerto
PUNTS A TRACTAR:
1. Temes tractats amb direcció escolar
2. Finances
3. Properes activitats
4. Seguiment etapes
5. Altres
ACORDS:
1. TEMES TRACTATS AMB DIRECCIÓ ESCOLAR:
Abordem diferents temes. Els 3 primers preocupen a l’escola i es treballen en
diferents àmbits i amb diferents intensitats:
•

Protocol assetjament: és un tema ben acotat. Moltes vegades arriba a
l’escola a través de les famílies. Són situacions que passen a l’escola, però no
davant de l’adult. Per tant, és difícil detectar-ho. Quan apareix, es tracta amb
el protocol establert i que és diferent per a cada etapa. També s’ha treballat
de manera preventiva a classe i això ha fet que el grup s’impliqui i
“denunciï” una situació d’assetjament. Segueix passant, però cada vegada
menys.

•

Educar en l’afectivitat: és un tema delicat que no saben atacar-lo des de
l’escola. Per tant, es fa difícil lluitar-hi. També hi ha molta feina pedagògica a
fer des de casa, però els pares/mares necessitem pautes per a treballar el
tema.
És un àmbit que hem de normalitzar. Es va integrant a la vida escolar a poc
a poc, però no es pot controlar l’accés dels alumnes a la pornografia. A
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l’escola tenen els filtres posats perquè no hi accedeixin.
Hem de fer formació tots plegats.
•

Alumnes amb trastorns alimentaris: no hi ha tants casos de trastorns
alimentaris, que són malalties que apareixen en la debilitat, en contrast amb
l’opulència. Hi ha molta autoexigència cap al cos.
Hi ha algun cas a l’escola, estan ben seguits. Val la pena treballar-ho quan
apareix, però no anticipar-se per prevenir, perquè pot crear l’efecte
contrari.
Des de l’escola es fa el necessari per crear els menús especials als alumnes
amb problemes de salut (al·lèrgies/intoleràncies). Tot i que hi ha demandes
de menús especials per ideologies, no se’ls fa dietes especials ni
específiques. Tampoc es fa cap menjar especial per qüestions religioses.
Es mantenen ferms en l’elaboració de menús tradicionals, sense condicions
de modes (veganes...).

•

Visites família-escola: volem reprendre aquesta activitat que agrada molt a
les famílies i és una bona oportunitat per conèixer l’escola per dins.
Buscarem una data per fer-ne una al març i una altra al maig.

•

Xerrada sobre economia: es buscarà data (l’Oriol proposa al març) perquè
faci una xerrada sobre com es financen les escoles concertades en general i,
en particular, IPSI.

•

Desajust calendaris ESO-Batxillerat: el treball de síntesi d’ESO coincidia
amb el comiat de 2n Batxillerat. Han canviat la data del comiat.

•

Calor aules P3: és un problema de corrent d’aire. Els materials i els nous
tancaments que es van fer amb les obres fan que hi faci molta calor i suïn
molt. Estan estudiant possibles vies per alleugerir la calor perquè no està
resolt. La solució és difícil, no saben ben bé com resoldre’l.

•

Contaminació acústica i ambiental: el carrer està molt pacificat i no hi ha
molta contaminació acústica ni ambiental. Tot i així, com a escola intentaran
pacificar del tot aquest tros del C/ Borrell, demanant que el facin per a
vianants.
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•

Conflictes sortida ESO: alguna tarda del 1r trimestre van haver-hi conflictes
entre 2 alumnes d’ISPI i alumnes d’un institut. Era una picabaralla
desvinculada de l’escola, però es va fer més gros del que realment era.
L’escola va avisar de seguida els Mossos d’Esquadra, que van intervenir. Pot
tornar a passar, però no l’hi donen més importància.

•

Campanya de màrqueting: l’escola ha fet una campanya de màrqueting a
través d’una agència per explicar a clients potencials com és l’escola.

•

Centenari 1a. marató: el 30 de gener farà 100 anys de la primera marató
que es va córrer a Espanya. Alguns IPSI runners han organitzat un
esdeveniment commemoratiu al matí del 30 de gener, corrent una marató
donant voltes a l’illa on va tenir lloc la primera marató, vestits d’època.

L’Oriol Blancher agraeix totes les activitats que organitzem des de l’AMPA.

2. FINANCES:
És complicat per a nosaltres treure el bitllet d’avió que hem de comprar per al
conferenciant Lluís Ballester. Li plantejarem que ho gestioni ell i nosaltres li farem
una transferència per l’import del bitllet.
El tresorer i el president de la Junta són els que tenen poders. Aniran al banc a fer
les gestions pertinent pel canvi de president en la nova Junta.
3. PROPERES ACTIVITATS:
Hem de canviar la data prevista per al següent documental en família, ja que estava
prevista per al 23 de gener i encara no hem informat les famílies.
El 6 de febrer farem una conferència amb Lluís Ballester sobre accés a pornografia
dels adolescents.
El 13 de febrer es farà el club de lectura amb Rafel Nadal sobre el llibre El fill de
l’italià.
Els responsables de cada activitat hem de dir a l’Anna Bosch quan i què es farà
perquè ho pengi a les xarxes.
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El François o el Víctor faran els formularis d’inscripció de les activitats que ho
requereixin.
També caldrà que 15 dies abans de l’esdeveniment el responsable de cada activitat
que s’organitzi redacti i enviï un correu electrònic a l’Anna Martínez perquè faci
difusió entre les famílies, amb l’enllaç corresponent (si s’escau).
4. SEGUIMENT ETAPES:
Batxillerat:
•

Treballs de Recerca: estem pendents de rebre els dos últims treballs i ens
facilitaran la totalitat de treballs amb la màxima puntuació de 10 perquè
entrin a concurs.

•

Calendari arreglat en relació a la incompatibilitat de l’acte de comiat amb el
treball de síntesi de l’ESO perquè puguin assistir-hi els germans a la festa.

•

El director d’etapa troba interessant el projecte sobre l’AMPA que li hem
presentat perquè el dissenyin i el facin els alumnes de la assignatura
optativa d’audiovisual. Aquest any tenen ja feta la programació però ho
tindrà en compte per al curs vinent.

•

S’han fet els intercanvis previstos i demanats pels alumnes. Els que no van
poder anar a França, no van fer intercanvi, van optar per la segona opció i
pràcticament tothom va gaudir de l’intercanvi demanat. En propera reunió
ens explicarà amb mes detalls tot el tema d’intercanvis.

5. ALTRES:
TEMES PENDENTS PER A LA PROPERA REUNIÓ:
DATA PROPERA REUNIÓ: 20 de febrer de 2020

