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1. Participació de l’AMPA en estudi.
En el curs passat alumnes de l’institut van participar en l’estudi Smart Snack realitzat pel
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). En Santi Salazar ens comenta que estem a
la espera de que ens enviïn els resultats per a la seva difusió.
Aquest curs, l’Institut d’Investigacions Mèdiques de l’Hospital del Mar demana la realització
de l’estudi “Avaluació de l’eficàcia d’un programa d’alfabetització de la salut mental,
reducció de l’estigma i augment de la cerca d’ajuda en la població adolescent
escolaritzada”; per portar-lo a terme es requereix la col·laboració dels alumnes de 3er ESO.
Es demana que des de l’AMPA organitzem una xerrada informativa per les famílies d’aquest
curs i que puguin donar el seu consentiment i animar als alumnes a participar.
2. Pla de sortides i intercanvis per a comunicar a famílies.
Se’ns recorda que a la secció Agenda de la web de l’institut, així com a la plataforma IEDU
es pot accedir al calendari de sortides i intercanvis previstes pel curs.
Demanem tenir informació amb suficient antelació sobre els intercanvis per a que les
famílies puguin fer les seves planificacions.
Se’ns explica també que la Carme González, a partir d’aquest curs, porta la coordinació dels
intercanvis de ESO a realitzar-se de forma pautada cada any amb la següent distribució:
2ónESO intercanvi d’Anglès i 3erESO intercanvi de Francès i Italià. De part de l’AMPA
considerem que aquest és un avenç molt important, doncs fa pocs anys hi hagut
generacions d’alumnes que no en van poder gaudir-ne de cap.
3. Presentacions a les reunions d’ESO.
Des de l’AMPA felicitem a la Junta Directiva, i en concret a la Montse Bolos; perquè l’any
passat, com a tutora de 2ón ESO - a més de Coordinadora de 1erCicle d’ESO - va engegar la
iniciativa de fer una presentació amb diapositives per la seva classe. Degut a l’èxit obtingut
aquest curs s’ha instaurat una presentació a cada curs de la ESO, la qual cosa contribueix a
la claredat en la exposició del contingut i objectius del curs, la qual cosa segurament ajuda a
la millor i major implicació de les famílies en el seguiment dels alumnes.
4. IEDU: informació de rendiment acadèmic
Algunes famílies demanen tenir més informació contínua del rendiment acadèmic dels seus
fills. Per política d’Ensenyament, els exàmens no poden “sortir” del centre (són documents
oficials amb dades personals). Malgrat això, els professors poden ensenyar els exàmens a
les famílies que ho requereixin – al centre. La plataforma IEDU, a diferència d’altres, no
dóna informació sobre rendiment acadèmic. Això implicaria una dedicació de temps que

als tutors els hi manca. La principal aportació de la plataforma és el control d’assistència, la
agenda de les activitats planificades pel centre i les observacions de conducta dels alumnes.
Des de Direcció s’anima a que les famílies considerin rellevant el paper del tutor. Aquest
curs s’han disposat de comptes de correu personalitzades per a ells. Als tutors se’ls hi
poden enviar preguntes sobre el rendiment acadèmic, amb dades suficients perquè ells
puguin investigar i així donar un feedback amb fonament.
5. Canal VIMEO.
Des de l’AMPA manifestem la voluntat de obrir un canal VIMEO per a penjar vídeos de les
extraescolars – big band, teatre. Sabíem, però, que de part de l’institut existeix fa temps la
intenció de fer-ho també, per la qual cosa demanem posar-nos en contacte amb qui ho
porti, per tal d’unir esforços. Se’ns comenta que la Rosa Sanchís i la Assumpte Duró (tutora
3ESO A) se n’encarreguen del fons audiovisual de l’institut. Posarem els mitjans per a
treballar plegats en aquest sentit.
6. Robatoris del curs passat: “Resposta Oficial”.
Se’ns explica que com que no hi ha hagut demanda oficial per part de qui té les proves, de
part de l’institut no es pot avançar en una resposta oficial.
7. Consergeria.
Es recomana que, quan les famílies tinguin queixes respecte a qualsevol membre
d’administració o serveis de l’institut, escriguin un correu electrònic, a títol individual, a
l’adreça de l’institut: info@institutmontserrat.cat.

