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Reunió amb Direcció – 6 de juny 2017

Comunicacions des de Direcció:
- Núria ens comunica que en la formació de Gestió que està rebent, li han informat que d’ara
endavant només es permetrà que cada institut disposi d’un sol lector d’idiomes i a més, que
no se’ls pot pagar com fins ara, que l’ideal seria pagar-los com a part d’una cooperativa.
- També ens comenta que a partir del curs que ve s’implementarà el Programa GEP (Grup
d'Experimentació per al Plurilingüisme). Es començarà amb la matèria de francès com a
primera llengua estrangera en 4rt ESO i consistirà a impartir íntegrament la matèria de
Valors en aquesta llengua.
- El Santi explica que ja està en marxa l’inici del programa ÈXIT que aquest any comptarà amb
la figura del germà gran. També explica que demanaran el programa amb contingut
esportiu per a que sigui més dinàmic pels alumnes.
- Se’ns demana a l’AMPA la col·laboració econòmica per un esmorzar d’estiu el dia 21 de
juny, en que es tanca el curs i en que s’estrenarà la Big Band i es presentaran les obres de
teatre d’aquest curs als alumnes i professors. La idea es fer partícips als alumnes de la
celebració del 75è aniversari de l’institut.
- Fora de la reunió el Santi ens comenta que des de el proper curs la EOI Sant Gervasi oferirà
cursos de Francès a l’IES Menéndez i Pelayo per a cobrir la demanda del barri, doncs a la
seva seu només imparteixen formacions en Anglès i Alemany.

1. Temes pendents quant als llibres de text pel curs vinent
El Santi ha explicat que ja ha escrit correu a la Miriam aclarint els temes. De part de la
Miriam preguntem si es indiferent la editorial dels llibres de lectures a la qual cosa el Santi
assenteix.
2. Detalls sobre llibres/quadernets i llicències associades
S’aclareix que les llicències amb els seus quadernets les gestiona l’AMPA. El Pau facilitarà la
informació adient.
3. Representació de teatre per a les famílies
Confirmem la participació de l’AMPA com a suport en aquesta activitat.

4. Reportatge premiació Jocs Florals
Demanem se’ns cedeixi material audiovisual de la celebració dels Jocs Florals. El Santi es
compromet a facilitar-nos-el.
5. Detall en carta de renovació de matrícula
Vam ensenyar fotografia de la carta de renovació de matricula que se li va enviar a les
famílies aquests dies i en la qual no queda clar que el cobrament que fa l’AMPA de la quota
de centre correspon només a la gestió d’aquest rebut i no a la disposició dels diners.
Arribem a l’acord de ser més específics de cara a l’any vinent.
6. Novetats en quant a robatoris
Continuen havent-hi furts i encara està pendent la denúncia a l’ex treballador del centre
descobert “in fraganti” a començaments del curs.
7. Consideracions sobre els horaris a partir de 3er ESO
A títol personal, comento que l’horari de 3er ESO coincideix amb l’horari més d’hora de la
Escola Oficial d’Idiomes, a la qual poden accedir els alumnes a ampliar la 2a llengua
estrangera. Actualment s’està valorant la jornada intensiva per a 4rt ESO a partir del curs
2018-2019 i l’argument de la EOI ajudaria a pensar en la mateixa possibilitat per a 3er ESO.
Aprofitant el tema exposo que a finals de curs, tant a 1er com a 2ón els pares tenen dubtes
respecte a la continuïtat de les optatives. S’acorda fer èmfasi en el compromís de la
continuïtat que han de fer les famílies en triar les llengües optatives, especialment a 1er
ESO. Aviat es farà la primera reunió amb les famílies nouvingudes i es comentarà el tema.
8. Avenços concurs menjador
Es continuen valorant les opcions i que aquestes responguin al plec de condicions que ha
sol·licitat l’institut.

