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BENVINGUDA 
 
Benvolguts mares i pares, altre cop hem arribat al final d’un curs acadèmic i ens 
trobem en aquells dies en que hem de valorar el curs escolar que ha finalitzat i 
començar a pensaren el proper curs 2019-2020. 
 
Són dies en que totes les persones que formem part de la comunitat educativa; mares, 
pares, professors, representants d’altres sectors implicats i fins i tot, els mateixos 
alumnes, hem de reflexionar sobre l’educació que volem per als nostres fills i filles. I 
quan diem educació no només parlem de l’aprenentatge de continguts o el 
desenvolupament de les seves capacitats intel·lectuals, parlem també del seu 
creixement moral i afectiu, dels seus drets i les seves obligacions, parlem de respecte i 
convivència. Parlem en definitiva de tot allò que formi part del seu desenvolupament 
com a persones i que els permeti projectar-se cap el futur amb plenitud i confiança. 
 
Creiem que per arribar el més lluny possible en aquest camí és imprescindible el 
compromís de tots, és per això que a més de donar-vos la benvinguda a tots els pares i 
mares del centre, i en especial als que s’incorporen de nou a la nostra comunitat 
educativa,volem convidar-vos a col·laborar activament amb l’AMPA i l’institut, perquè 
estem convençuts que amb la implicació de tots podrem aconseguir-ho. 
 
Per últim, esperem que aquest dossier informatiu us sigui de utilitat. 
 
 
Molt atentament. 
 
 
Junta AMPA IES Matadepera. 

  

RESUM D’ACTIVITATS I INVERSIONS DEL CURS 2018-9 
 

Des de l’AMPA del IES Matadepera col·laborem molt activament en la vida de l’escola: 
organitzant tallers, xerrades, participant  en consells escolars, aportant inversions al 
centre, gestionant els ajuts que rebem de l’Ajuntament o organitzant la venda de 
llibres. 
 
Com a mostra d’aquesta activitat durant el curs 2018-19 s’ha executat una inversió per 
valor de 5.442€,comprant 6projectors per les aules,  hem renovat la llicència Unportal, 
la web informativa d’estudis universitaris i FP i una ADSL per millorar l’accés  a 
Internet, també cortines i nous llibres per la biblioteca. 
 
També donem el servei de la Biblioteca de l’Institut, mitjançant la contractació d’una 
persona qualificada que realitza la gestió en les tasques de préstec i ajuda per la 
consulta dels alumnes interessats o el servei d’Aula d’Estudi entre d’altres. 
 
 

 



SERVEIS DE L’AMPA 
 
A continuació us fem cinc cèntims dels serveis que l’AMPA posa a disposició dels alumnes 
pares  que formen part de la mateixa. A aquests serveis només hi tindran accés les famílies que 
estiguin al corrent de la quota de soci de l’AMPA. 

 

 

GUIXETES 

 
Com ja sabeu, oferim un servei de taquilles a l'INSTITUT  que permet als alumnes 
deixar els llibres i ordinadors en un lloc segur i exclusiu. 
 

 
 
El règim de lloguer de les taquilles és el següent: 
 

Dipòsit, a retornar al finalitzar el lloguer si no hi ha desperfectes, import 15€ 
 
Lloguer per a tot el curs acadèmic, 10€.  

 
Els alumnes nous que vulguin utilitzar aquest servei hauran d'ingressar l'import del 
dipòsit i del lloguer, 25€ (15€+10€), al compte corrent de l’AMPA i entregar el full 
d’ingrés a la secretària de l’AMPA, que els hi facilitarà la clau i el número de taquilla 
corresponent, a l'inici de curs. És per això us preguem ens feu arribar el comprovant 
de l’ingrés abans del 6 de setembre. 
 
En el cas dels alumnes que ja tenen una taquilla, durant la primera quinzena de 
novembre  se’ls  passarà el càrrec del lloguer del curs 10€. 
      
El compte per a fer l'ingrés és:  
 
BBVA (Of.Matadepera) nºES36 01828184370201525547 
 
Per poder tenir taquilla s’ha de estar al corrent de la quota de soci de l’AMPA. 
 
 
 



SAMARRETES GIMNÀSTICA 
 

Podeu adquirir la samarreta obligatòria de gimnàstica directament a la 
secretaria de l’AMPA per 8€.  
 
Les samarretestenen certificat de qualitat en condicions de treball i 
conforme compleixen amb el conveni de Ginebra en respecte al medi 
ambient.També disposa d’altres certificats entre ells el de la FAIR WEAR 
FUNDATION.  

 

 

BIBLIOTECÀRIA 

 

 
 

Llegir és viure molt més i molt millor! Llegir no omple el meu temps, 

llegir omple i afegeix valor a la meva vida. 

 

Emili Teixidor 

 

 

L’AMPA proporciona el servei de Biblioteca de l’Institut, mitjançant la persona 
qualificada que realitza la gestió en les tasques de préstec i ajuda per la consulta dels 
alumnes interessats. 

 

 

VENDA LLIBRES 
 
L’AMPA us vol facilitar la compra dels llibres del vostre fill/a. 
 
Aquest any la venda també la durà a terme la Llibreria Cinta.  
 
Per comprar els llibres s’ofereixen 3 possibilitats: 
 

 A la Llibreria Cinta al carrer Ample nº 97 de Terrassa 

 El dia 4 de setembre de 9.00 a 19.00 al gimnàs de l’Institut 

 A la web de la Llibreria Cinta www.llibreriacinta.com 
 
Fent la compra per la web el pagament és fa per targeta de crèdit, fent-se un pre-
pagament en el moment d’efectuar la comanda que no es farà efectiu per part de la 
llibreria fins al moment de fer l’enviament de la comanda o bé fins  que la passeu a 
recollir per la llibreria o l’institut. 
Podreu escollir entre les següents opcions de recollida: 
 

 Recollida a la llibreria (sense cost addicional) 

 Recollida a l’Institut el dia4 de setembre de 9:00 a 19:00 (sense cost addicional) 

 Enviament a domicili (amb cost addicional de l’empresa MRW) 
 

 

http://www.llibreriacinta.com/


En aquest enllaç teniu un tutorial de com fer-ho:https://youtu.be/3eTQky_deNs 
 
LA LLISTA DE LLIBRES US LA ENVIAREM EL MÉS AVIAT POSSIBLE I LA PODREU 
CONSULTAR A LA NOSTRA WEB i a la de la llibreria a www.llibreriacinta.com 

 

PER ASSEGURAR QUE NO US FALTI CAP LLIBRE EL DIA 4, QUAN VINGUEU AL INSTITUT 
A FER LA COMPRA DE ELS LLIBRES, SERIA CONVENIENT FER UNA PRE-RESERVA A LA 
WEB DE LA LLIBRERIA CINTA  
 
Per accedir a la venda de llibres a l’IES s’ha de estar al corrent de la quota de l’AMPA. 
 
 

TALLER D’ANGLÈS 
 

Aquest taller té l‘objectiu de l’aprenentatge de l’idioma i comença aquest curs com a 
seguiment a aquells alumnes que ja van iniciar aquesta activitat extraescolar l’any 
passat i els que la feien a l’escola, per que tinguin l’oportunitat de gaudir d’aquest 
servei sense desplaçaments.  

 

Cursos FIAC a l’IES MATADEPERA 
 

 Curs d’octubre a maig. 

 Classes: dimecres de 16h a18h 

 Matrícula gratuïta. 

 Inscripcions a l’AMPA de l’institut. 

 Data límit d’inscripció: 12dejuliol. 
 

Inscripcions:  

 Els nous alumnes han d’emplenar la nostra inscripció a:  

http://gestions.fiac.cat/ca/preinscripcio-escola/l/im 

 Els alumnes actuals rebreu un e-mail amb la inscripció personalitzada.  

 Data límit d’inscripció: 12 de juliol 

 
Dades curs 

 Curs d’octubre a maig 

 Classes dimecres de 16:00h a 18:00h 

 Matrícula gratuïta 

 Quota mensual: 61€  

 La quota d’octubre es domicilia a finals de juliol.  

 La quota dels llibres es domicilia el mes d’octubre. 

 Només podem garantir els grups que es formin amb les inscripcions rebudes 

fins la data límit indicada.  

 
Proves de nivell 

https://youtu.be/3eTQky_deNs
http://www.llibreriacinta.com/
http://gestions.fiac.cat/ca/preinscripcio-escola/l/im


 
Tots els alumnes nous han de fer una prova de nivell. La prova consta de dues parts: 

 Part escrita: es realitza online a través de la nostra web (veure instruccions a sota). 

 Part oral: entrevista amb un professor per acabar de confirmar el nivell.  

Instruccions Prova de Nivell Online:  

1. Anar a la nostra web: www.fiac.cat 

2. Clicar a Fes la prova de nivell online gratuïta 

3. Llegir les instruccions i seleccionar el nivell de la prova:Elementary, Intermediate, Advanced.  

4. És molt important que:  

 Abans d’escriure el nom poseu IM. 

 On diu a quina escola vols anar, seleccioneu Servei Escola. 

5. L'alumne ha de contestar TOTES les preguntes i escriure un mínim de 60 paraules a la redacció 

per tal de poder enviar la prova.  

6. Un cop realitzada la part escrita, contactarem amb vosaltres per concertar dia i hora per la part 

oral de la prova. Si teniu qualsevol dubte, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres. 

7. Les proves de nivell s’han d’haver realitzat abans del 17 de juliol 

 

CURS DE MECANOGRAFIA 

 

La mecanografia augmenta el rendiment acadèmic i millora la predisposició al treball. 

La mecanografia és una eina imprescindible que permetrà als alumnes escriure amb precisió, 

rapidesa i una correcta posició tant del cos com de les mans. En aquest mòdul es pretén que 

l'alumne reconegui la ubicació de les tecles en el teclat i la seva correlació amb els dits i que 

finalitzi el curs escrivint sense mirar el teclat. 

El curs d’iniciació s'estructura a través de vàries pràctiques on es conviuen les diferents 

tècniques de reconeixement del teclat i que l'alumne haurà d'anar superant amb un nivell de 

precisió que s'aproximi al 95%, i unes pràctiques finals on l'alumne adquirirà una velocitat 

adequada 

El curs de perfeccionament està indicat per aquells alumnes que volen millorar les seves 

pulsacions per minut i  que han superat el curs d’iniciació o que tenen coneixements previs en 

mecanografia. 

Horari: 

Tots els mòduls tenen una durada d’un trimestre amb horaris de dilluns, dimecres i divendres 

de 16:00. a 17:00. 

Inici: 



El curs començarà dilluns dia 7d’Octubre de 2019. En cas de que algun alumne falti de forma 

justificada a alguna de les classes té la possibilitat de recuperar-les un cop acabat el curs al 

nostre centre de Terrassa. 

Preu: 

El preu del curs és de 204,00 € 

Matrícula: 

La matrícula es realitzarà on-line omplint qualsevol dels següents formulari: 

https://goo.gl/forms/f16NJYFPh34ZVm9f2 

O bé presencialment al nostre centre al C/ Sant Pau, 2. 08221 de Terrassa en horari de tarda de 

16:00 a 20:00. O trucant al telèfon 93 624 8448. 

Pagament: 

El pagament es farà efectiu mitjançant un ingrés únic al següent num de compte abans del 29 

de setembre de 2017: ES80 0182 8194 0002 0012 7231 

Llívol, Centre de Reforç Escolar, c/ Sant Pau, 2. Terrassa. Telf: 93 6248448 c.llivol@gmail.com 

 

CURS PACK OFFICE 
 

En finalitzar aquest curs els alumnes seran competents en l’ús i el funcionament d’un paquet 

d’ofimàtica. Es treballarà el processador de textos, el full de càlcul i la base de dades. 

Utilitzarem diversos programaris, en especial els que ens ofereix la plataforma Drive i el 

Google escolar.  

Aquestes plataformes permeten l’edició simultània de textos i fulls de càlcul en línia, una eina 

avui imprescindible per realitzar treballs en grup. També es treballaran les bases de dades 

extretes a partir de formularis que els mateixos alumnes crearan  i vincularan a gràfics 

interactius cosa que fomenta la habilitat en l’ús d’aquelles eines que permeten un anàlisi de la 

realitat. El mòdul te un caràcter evidentment pràctic, com a activitat proposada  els alumnes 

hauran de crear una revista de caire científic cultural de forma conjunta i col·laborativa que 

posteriorment es publicarà online. 

 

Durada 

Tots els mòduls tenen una durada  d’un trimestre  amb horari de dimarts de 16:00. a 17:30 

hores. 

Inici: 

El curs començarà dimarts dia 8 d’Octubre de 2017. 

Preu: 

https://goo.gl/forms/f16NJYFPh34ZVm9f2
mailto:c.llivol@gmail.com


El preu del curs és de 165,00 € 

Matrícula: 

La matrícula es realitzarà on-line omplint qualsevol dels següents formulari: 

https://goo.gl/forms/xKySj0gpja0O7byk1 

O bé presencialment al nostre centre al C/ Sant Pau, 2. 08221 de Terrassa en horari de tarda de 

16:00 a 20:00. O Trucant al telèfon 93 624 8448. 

Pagament: 

El pagament es farà efectiu mitjançant un ingrés únic al següent num de compte abans del 29 

de setembre de 2017: ES80 0182 8194 0002 0012 7231 

Llívol, Centre de Reforç Escolar, c/ Sant Pau, 2. Terrassa. Telf: 93 6248448 c.llivol@gmail.com 

 

 

AULA D’ESTUDI 
 
L’aula d’estudi ofereix un espai dins el recinte escolar on els alumnes poden dur a 
terme les tasques extraescolars amb l’ajuda, el esforç i el seguiment del monitor que 
és coneixedor de la dinàmica de les diferents assignatures i de la trajectòria acadèmica 
òptima pels estudiants de ESO i Batxillerat.  
 
Els objectius principals del taller són assegurar-se que els alumnes compleixin amb les 
tasques extraescolars de manera eficient, minimitzant la càrrega de feina a casa i 
perquè adquireixin de manera natural l’hàbit d’estudi i les responsabilitats 
acadèmiques. 
 
Ubicació: 
Biblioteca de l’IES Matadepera – Es disposa d’ordinadors amb internet, diccionaris i el 
material necessari per les tasques.  
 
Inici: 
13 de setembre. 
 
Horaris: 
Dimarts, dimecres i dijous de 16 h a 18 h. 
 
Monitor: 
Pau Tost, en Pau és un antic estudiant de l’institut amb estudis universitaris en 
Arquitectura, professor de violi, alt nivell d’anglès i una llarga experiència com a 
professor de suport pelsestudis de secundària. 
 
Preu: 
1 dia a la setmana 100€ a pagar en un sol termini. 
2 dies a la setmana180€a pagar en dos terminis. 
3 dies a la setmana 220€a pagar en dos terminis.  
 

https://goo.gl/forms/xKySj0gpja0O7byk1


El primer termini s’ha d ’ingressar directament  al compte corrent de l’AMPA el                       
mes de setembre i el segon es passarà pel banc el febrer. Compte corrent per l’ingrés:                       
BBVA (Of.Matadepera)  nºES36 0182.8184.37.0201525547 
 
Per poder contractar l’aula d’estudi s’ha de estar al corrent de la quota de soci de 
l’AMPA. 
 

 

ALTRES ESPORTS 
 
VOLEIBOL  FEMENÍ 
 
Participants: noies de tots els nivells de l’ESO 
Entrenaments: els dimecres de 15:30 a  16:30 h aproximadament (el dia i l’hora de 
l’entrenament són flexibles).  Alguns dimecres es jugaran partits amb altres instituts 
Inici de les activitats: 2  d’octubre.  
Preu : 10  € al mes (preu aproximat en funció de les participants) 
 
 
BÀDMINTON  
 
Participants: nois i noies de tots els nivells de l’ESO 
Inici de les activitats: 2  d’octubre.  
Entrenaments: els dimecres de 15:30 a  16:30 h aproximadament (el dia i l’hora de 
l’entrenament són flexibles).  Alguns dimecres es jugaran partits amb altres instituts 
Preu : 10  € al mes (preu aproximat en funció de les participants) 
 
 
FUTBOL  
 
Participants: nois i noies de tots els nivells de l’ESO 
Inici de les activitats: 2  d’octubre.  
Entrenaments: els dimecres de 15:30 a  16:30 h aproximadament (el dia i l’hora de 
l’entrenament són flexibles).  Alguns dimecres es jugaran partits amb altres instituts 
Preu : 10  € al mes (preu aproximat en funció de les participants) 
 
 
Per inscripcions: S’ha de omplir un full de inscripció que us adjuntem, ja us informarem 
de com s’ha de fer el pagament a l’AMPA, a finals de setembre 

 

 

 

 



 

EXTRAESCOLAR DE GOLF 

Per nens i nenes interessats en iniciar-se al golf 

Horari: dimarts de 17h a 18h 

Inici: Octubre 

Edat: a partir de 12 anys fins a 18 anys 

Preu: 25€ per persona al trimestre 

Mínim de places: 10 participants 

Inscripcions:  A les oficines del camp 



93 730 05 16 /607 242 121 - mtdp.golf@matadepera.cat- C/ 
Pompeu Fabra s/n- 08230 Matadepera 

 

QUOTES AMPA 

 

Us informem, que les quotes del proper curs es mantenen en el mateix import que el 
curs anterior: 
 
Quota  ESO:  130 EUROS 
Quota  BATXILLERAT: 100 EUROS 

 
La quota inclou el material fungible que l’Institut facilitarà als nostres fills durant tot el 
curs. 

 
Aquestes quotes es cobraran en un sol termini el dia 26.07.19 

 
Agrairíem a totes aquelles famílies que no tenen domiciliació bancària facin l'ingrés al 
compte BBVA nº ES36 0182.8184.37.0201525547 o  directament a la Secretaria de 
l'AMPA, ja que és condició indispensable per a poder gaudir de tots els serveis que 
ofereix, tan l'AMPA com el mateix Institut. (dte. en la compra dels llibres, material, 
taquilles, etc...)  

 
 

 

 

mailto:mtdp.golf@matadepera.cat


SECRETARIA AMPA 

 
Per qualsevol dubte podeu rebre informació mes detallada a través de la secretaria de l’AMPA. 

 
Sra. Tere Gispert.  
Dilluns , dimecres i divendres  de 10h a 13h.  

 

 

 
 Av. Mas Sot 4-10 

08230 MATADEPERA                           
Tel: 93 787 16 14 
Fax: 93 787 16 13 
ampamatadepera@hotmail.com 
 

Les dades que us donem dels tallers, dies, horaris, preus, monitors... poden estar 
sotmesos a alguna petita modificació depenen sempre del numero d’alumnes. 
Agrairíem feu arribar les  inscripcions  abans del 6 de setembre. 
 
Recordar-vos que per poder gaudir de qualsevol d’aquests tallers o serveis es necessari 
ser membre de l’AMPA i esta al corrent del pagament de la quota. 
 
Us recordem que si hi ha alguna variació en el vostre correu electrònic ens faciliteu 
l’actualització a la secretaria de l’AMPA . 
 

 

 

ELS NOSTRES FILLS I FILLES I LES XARXES SOCIALS 
 

Tots som conscients de la incidència que avui en dia tenen les xarxes socials en les nostres 

vides i en especial en la dels nostres fills i filles és per això que a continuació trobareu la carta 

de compromís que ha elaborat el centre especialment pensada pels alumnes més joves amb 

l’objectiu d’ajudar-los a desenvolupar un us adequat d’aquestes eines.  Us emplacem a llegir-

vos atentament aquesta carta de compromís adjunta. 

 

 

 

 

BON ESTIU!!! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ampamatadepera@hotmail.com


CARTA COMPROMÍS ÚS XARXES SOCIALS 

 

Les mares i els pares de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO de l’Institut Matadepera entenem 

que les nostres filles i fills estan en edat de formació i aprenentatge de criteris sobre 

l’ús de les xarxes socials i de la comunicació escrita telemàtica. Sabem i constatem 

que aquest procés d’aprenentatge, atesa la gran potència que tenen les eines de 

comunicació massiva i telemàtica, els fa córrer riscos innecessaris per ells mateixos i 

per altres persones. Per aquest motiu, amb el suport de les seves professores i 

professors ens comprometem col·lectivament a crear un espai d’aprenentatge 

saludable, acompanyat i segur de l’ús de les xarxes socials per als nostres fills i filles. 

 

Per aconseguir-ho ens comprometem a: 

1- Treballar per un ús autònom i responsable de les xarxes socials i les eines de 

comunicació telemàtica dels nostres fills /es. 

2- Mentre els nostres fills/es no tinguin l’edat i experiència suficient per haver creat un 

criteri sobre el seu ús, la utilització de les xarxes socials per part de les nostres filles i 

fills serà supervisat pels adults responsables. Per nosaltres serà condició 

indispensable tenir accés al què hi publiquen i hi reben. Per tant, tindrem les 

contrasenyes dels seus dispositius electrònics i els noms d’usuaris i les contrasenyes 

de les seves xarxes socials. 

3- En la mesura de les nostres possibilitats i necessitats, farem servir eines de control 

parental per contenir amb més facilitat el temps de connexió a dispositius connectats a 

la xarxa i conèixer millor l’ús que se’n fa.  

4- Ens considerem comunitat educadora, per tant, ens fem coresponsables de crear un 

espai segur per totes les persones de l’institut amb qui es relacionen els nostres fills i 

filles. Així, en cas de detectar que s’està fent un ús inadequat de les xarxes socials i de 

les eines de comunicació telemàtiques que pot causar un patiment o un risc per a 

altres persones (encara que el nostre fill o filla només hi participi com a observador), 

n’informarem el professorat de l’Institut a través de la persona tutora corresponent per 

a què es procuri ajudar les famílies a aturar la situació de risc o de patiment. 

 

Prenem aquests compromisos de manera col·lectiva perquè entenem que això farà 

que siguin més eficaços, que ajudarà a què les nostres filles o fills donin importància i 

valor a les accions de supervisió i acompanyament, i que cohesionarà la comunitat 

educativa. 

 

Les mares i els pares que ens adherim a aquests compromisos ho fem de manera 

lliure i informem de la nostra adhesió a l’Institut Matadepera, que farà difusió del 

nombre de  persones que s’hi han adherit, però no pas del nom de les persones que 

ho hagin fet.  

 

Ens hi adherim coneixent el compromís de l’Institut Matadepera per organitzar amb 

regularitat  accions formatives i de reflexió adreçades a alumnat i famílies per 

conscienciar sobre com pot ser un bon ús de les xarxes socials i donar eines per fer 

que la comunicació telemàtica sigui segura, eficaç i saludable. 

 

 

Signat:      


