Reunió amb Direcció
14-12-2017

1.- Promoció extraescolar Idiomes.
Merit School demana permís per enregistrar imatges a les classes pel fulletó d'informació
exclusiu pel Montserrat (no s'utilitzaran per altres centres). En resposta la Direcció diu que
no hi hauria problema, però que avisin prèviament.
També volen conèixer la data de Portes Obertes, per a preparar una breu exposició durant
la presentació del centre. La data de Portes Obertes és el 24 de febrer de 2018 (de 1014hrs) i, en lloc d’una exposició durant la presentació es recomana que instal·lin una
paradeta en el vestíbul de l’institut.
2.- Intercanvi de francès.
Delegada de 3er exposa desil·lusió per l’anul·lació de l’intercanvi de francès previst per
aquest curs i es queixa d’haver enviat uns quants correus a la organitzadora de l’intercanvi;
oferint ajut per a intentar salvar-lo; sense cap resposta. Es queixa també de la falta de
previsió d’una alternativa, doncs d’aquesta promoció, son pocs els alumnes de 3erESO que
fan francès com a 1a llengua estrangera.
La Direcció explica que es van fer esforços per a intentar tirar endavant l’activitat (fins i tot
es va parlar amb l’Institut Menéndez i Pelayo) sense èxit. Una activitat com aquesta
requereix que les famílies s’apuntin per a fer-la viable i en van faltar 4 famílies. No es va
trobar cap altra solució immediata. Es plantegen, potser, que a l’intercanvi de francès de
3erESO de l’any vinent participin aquests alumnes que llavors en faran 4rt.
3.- Millores a l'espai del Centre.
Direcció comenta que l’inspector de zona s’ha compromès, a partir de gener, a ajudar
especialment al nostre institut.
Laia demana on volen que fem intervenció i Direcció diu que el professorat demana que
s’intervingui en el vestíbul que és el primer punt de contacte amb el centre. Laia també
manifesta la intenció de finalitzar els plafons previstos per la Sala d’Actes.
4.- Detalls per l'esmorzar de Nadal del divendres 15 de desembre.
Expliquem logística per l’esmorzar.
5.- Ajuda a família pel viatge 4rtESO
Laia explica cas de família de 4rtESO que no pot assumir despeses del viatge del fi de curs.
Comenta que la situació d’aquesta família es coneguda per l’insti i que es pot contrastar
fàcilment. De part de l’AMPA donem el vistiplau a socórrer aquesta família tot coordinantnos amb la Direcció.

6.- Possibilitat de tenir llibres en PDF. Queixes pel pes que han de carregar els alumnes.
(Assemblea)
Expliquem que va sorgir aquest comentari a l’Assemblea. I demanem que de cara a les
futures renovacions de textos es prengui en compte que es pugui tenir el material també en
PDF. Per la banda de l’AMPA aquest serà un dels punts a comentar en properes reunions
amb IDDINK.
7.- Com va el projecte de Mediació?
En Santi Salazar ens explica que hi ha hagut moviments de persones en l’equip de mediació
que han fet que ara no estigui tan actiu. Estan treballant a nivell de tutories per a
promoure la mediació.
8.- Robatoris a 1er ESO
N’estan al tant. I recomanen sempre que les famílies facin les denuncies corresponents. Ens
comenten que prenen mesures puntuals en casos flagrants.
9.- Com va estudi "Ús del Mòbil a l'institut?
La comissió ja té una proposta en ferm que presentarà aviat al Consell Escolar. Serà una
mesura de control de l’ús del mòbil sota sostre.
10.- Participació de l'insti a la Xarxa Educativa Sarrià-St.Gervasi.
L’institut ja en forma part d’aquesta xarxa.
11.- Continuem fent Projectes Audiovisuals de l'ESCAC
Sí. A 3erESO es fa un projecte d’audiovisuals del qual es fa un recull a fi de curs. I abans de
l’estiu el professorat rep una formació.

