
 

Acta Assemblea General de socis/sòcies de l’Ampa 
 
Dia: 28 de novembre de 2018   
Hora: 18:45 h 
Lloc: Institut Collbató - sala d’actes 
  
Assistents 
 
Per part de la Junta: Feli Lloret, Vicenç Sorribes, Núria Rodríguez, Jitka Vitova, 
Mònica Martínez, Zulma Valero i Sandra Vicedo 
 
Per part de les famílies: Núria Torrecillas, Mª Ángeles Cardila i Laia Robles (famílies) 
 
Per part de l’Institut: Jaume Vergés (director) 
   
1.- Renovació de la Junta de l’Ampa 
 
S’agraeix l’assistència dels presents i es fa una introducció explicant que es tracta 
d’una Ampa molt dinàmica en què els membres es renoven sovint degut a que el pas 
dels alumnes pel centre és generalment de 4 cursos.  
 
S’informa que el fins ara president, en Joan Beumala, cessa en el càrrec. La Mª 
Àngels Delgado i l’Eva Martín ja van anunciar en l’anterior assemblea (final de curs 
passat) el seu cessament en els càrrecs de Tresorera i Secretària respectivament 
perquè els seus fills ja no estan aquest curs a l’Institut. 
 
Es presenta la nova composició de la Junta, formada per: 
- Mònica Martínez Rillo, en el càrrec de Presidenta 
- Feli Lloret, en el càrrec de Secretària 
- Jitka Vitova, en el càrrec de Tresorera 
La resta de càrrecs queden com a vocals, tota aquesta informació s’actualitzarà a la 
pàgina web de l’Institut. 
 
2.- Aprovació acta anterior 
 
S’aprova l’acta anterior sense procedir a la seva lectura en tant que els assistents 
d’aquesta reunió eren presents en l’anterior. 
 
3.- Presentació nou equip directiu i principals objectius 
 
El director de l’Institut informa de la nova adreça d’accés a la web: 
https://agora.xtec.cat/sescollbato/ 
 
Exposa que el nou equip directiu està treballant en un nou projecte educatiu que 
calcula estarà confeccionat en 2-3 anys, demana la nostra col·laboració en aquest 
sentit. S’ha de crear un projecte de convivència, un pla d’emergències i un pla 
lingüístic, entre d’altres, i es basa en 4 objectius: 
 
1.-  Elaborar tots els documents. Fins ara només hi ha un petit recull de 6-7 fulls. 
 
2.-  Competències bàsiques, canvia la manera de treballar dels professors, estan fent 

formació, gameficació (ensenyar mitjançant el joc, amb reptes). 

https://agora.xtec.cat/sescollbato/


 

 
3.-  Relació amb l’entorn. Millorar la comunicació, demana que nosaltres fem d’altaveu, 

s’han plantejat fins i tot contractar alguna persona que dinamitzi el tema de 
comunicació, però és massa car. Actualment comptem amb una nova aplicació 
(iEduca TokApp), una nova pàgina web, serveis amb entitats locals... 

 
4.-  Bons resultats acadèmics. Estan treballant en: 

a)  Millorar la comprensió escrita. Cada trimestre els alumnes han de presentar 
una redacció en castellà, una en català i una en anglès. 

b)  Millorar el nivell d’Anglès. Han optat per tenir més professors i més hores. Han 
fet 3 grups d’anglès separats per nivells (com a Matemàtiques i altres àrees) 
per poder avançar més.  

c)  Millorar la geometria. Han detectat que el nivell és bastant fluix, proposen 
aprendre jugant, han comprat moltes peces perquè puguin manipular-les. 

 
Projectes escola: 
 
El curs es divideix en 3 trimestres, cada un de 12 setmanes. Havien detectat que 
l’última setmana de cada trimestre baixava la intensitat dels alumnes perquè tot just 
han acabat exàmens del trimestre, ve un període de vacances i comencen matèria 
nova que no s’avaluarà fins 3 mesos més tard, vacances pel mig...  
 
Llavors han organitzar que aquella última setmana de cada trimestre es dediqui a 
treballs transversals: 
 
A 1r fan temes relacionats amb el món del còmic i també visita al saló del còmic. Visita 
a la fundació Alícia (alimentació)  
A 2n faran oli (lligat amb el patrimoni i la història del poble), també hi ha un pla de 
marketing i una fira.  
A 3r aniran per Barcelona en transport públic, sols, en grups de 4. També faran un 
Scape room. 
A 4t elaboració d’un vídeo de conscienciació social. Vídeo sobre Europa (filmet) 
 
Sobre aquest últim punt (vídeo) proposen portar-lo a una empresa d’edició per fer-ho 
ben fet (han contactat amb Actua i els hi presentaran un pressupost) 
Demana que l’Ampa pot fer aportació econòmica per: 
- Contractació empresa d’edició del vídeo clic 
- Contractació d’un artista per fer festes (“home orquestra”), ells demanen pressupost 
- Compra d’aparells per fer l’oli 
 
Vicenç pregunta al director en referència als dies que els alumnes sembla que poden 
“no assistir a classe” a final de curs amb un justificant dels pares, quan es fan els 
exàmens de recuperació. El Jaume explica que això ha estat a rel de treure els 
exàmens de recuperació de setembre, que el curs passat va haver-hi molta confusió, i 
confirma que l’últim dia de curs és el 21 de juny, lectiu, i que aquest any ja estan 
organitzant activitats “extraordinàries” per a cada dia en previsió per donar el caràcter 
d’obligatori a aquests dies i que tots els alumnes assisteixin: 
El 19 de juny: Classe de gimnàstica/ioga 
El 20 de juny: Excursió a Montserrat (promou el Patronat de la Muntanya) 
El 21 de juny: Parc Aquàtic 
 
 



 

4.- Projectes de continuïtat i nous projectes 
 
Guixetes. La Mònica exposa que el número d’alumnes interessats en disposar de 
guixeta continua sent baix, aquest curs hi ha 12-15 guixetes ocupades (el curs anterior 
unes 20) 
 
Casal de joves. Es passa un vídeo-clip resum del casal d’estiu del curs anterior, primer 
casal a l’institut (organitzat per Lolli Pops) que a més inviten a fer unes colònies 
d’hivern a la neu durant alguns dies de les vacances de Nadal. 
 
 
 
I sense cap altre assumpte d’interès es tanca la sessió a les 20:30 h.  
 
  
 


