
 

    
 

ACTA ASSEMBLEA AMPA INSTITUT MATADEPERA 

data:  dia 29 de juny de 2021 

 

lloc: sala d´actes casal de cultura 

assistents 32 assistents  

inici: 19:00 h  

 

 

 

INICI DE L’ASSEMBLEA 

 

1.Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. No hi han comentaris i el president la dona 

per aprovada. 

 

2.Canvis Junta directiva  

El Josep Casas informa de tots els canvis a la Junta Directiva. La Anna Palomares s’incorpora 

a la junta, la Isabel Sauret no continua per motius personals, El Josep deixa la presidència i 

passa a ser vocal i La Gemma Utiel serà la nova presidenta i el Sergi Caravaca el secretari. 

S’aprova: 

 

NOVA JUNTA 

Presidenta - Gemma Utiel 

Secretari – Sergi Caravaca 

Vocals- Josep Casas 

            Anna Palomares 

 

3. Informe de presidència  

Anàlisi resultats covid: 
 
106 casos (42  cribratge octubre) 2 grups sensa cap cas 4tA i 3rD, 41 grups confinats, 
possibles contagis interns 5. 
 
Anàlisi proves de 4t: (no hem pogut fer encara un buidat detallat per analitzar-ho). primeres 
impressions: 
 

 Nova millora en Llengua catalana, que porta uns anys molt bons. 

 Retrocés en Llengua castellana (expressió escrita), que és la part de correcció 
subjectiva i que ja varia molt d'un any per l'altra. En la part de comprensió lectora es 
manté el nivell. No ens preocupa especialment, però se segueixen implementant 
millores. 

 Retrocés en llengua anglesa, que tenia un nivell molt alt. Sobretot en comprensió oral. 
De moment, no ens sembla pas preocupant. 

 Millora en mates (que era un tema que ens preocupava). Sobretot en geometria i 
estadística. Encara esperem una nova millora en els propers anys, ja que els canvis 
que hem fet encara no han arribat a 4t. 



 Lleugera millora en ciències / tecno (que era un altre tema que ens preocupava). 
Millora encara insuficient per nosaltres.  Notem que una classe va "boicotejar" aquesta 
prova i, per tant, va esbiaixar els resultats de centre molt a la baixa. 

 
Anàlisi PAU batxi:  
 

 A l'espera de les reclamacions aproven el 96,4 % dels alumnes presentats, que eren 
molts.  

 Pendents d'analitzar els resultats amb deteniment. A primer cop d'ull, res d'estrany.  
 
Anàlisi enquestes: 
 

 Sector famílies. unes 200 respostes (no està malament, però en voldríem haver tingut 
més). Fa 8 anys que les fem i han estat les més positives fins ara. Màxims de 
satisfacció en quasi tots els ítems i a molts nivells. Especialment positives (comparat 
amb altres anys) a 2n ESO i Batxillerat. Ens les mirem moltíssim! 

 Sector alumnes: el segon millor any de valoracions, en general (només superat pel curs 
passat que van ser anormalment altes). Malgrat això més positives que mai a 2n i 3r 
ESO i 2n Batxillerat. 

 Sector profes: curiosament, el menys positiu (sobretot en comparació amb el curs 
passat). Sembla que denota un cansament i la sensació que ha costat arribar allà on 
volìem. Malgrat això, sembla que el Claustre segueix alineat i convençut 

 
Anàlisi del Pla anual per part del claustre:  
 
Es valora molt important que el projecte educatiu no ha anat enrere tot i les dificultats.  
Es valora molt positivament els projectes fets lligats a la formació interna (de projectes) que han 
donat un final de curs (maig.juny) molt ambiciós i potent. Entre els canvis obligats que hem 
hagut de fer, alguns els mantindrem el curs vinent... 
 

       

 
Pprojecte direcció 21-25: 
 
5 grans objectius 
 

 Millora aprenentatges % alumnes amb nivells mig alts i alts a les proves de 4t com a 
indicadors 

 Millorar assoliment de competencies personals i socials. Indicadors valoracions 
alumnes, families i professors. 

 Augmenter la percepció de solidesa i interés dels aprenentatges en l’alumnat.  

 Augmentar la satisfacción amb l’IES de tata la comunitat educativa 

 Seguir millorant el clima de convivencia compartint el model, treball en equip. 
 
 
Propostes per al curs vinent: (pendents d'aprovació al Claustre) 
 

 Tornar a fer un sol torn de pati 

 Mantenir el model d'optatives de 1r, 2n i 3r que s'han fet aquest curs. 

 Dividir el projecte globalitzat de 3r en dos de més petits (Experimenta de 5h setmanals i 
Expressa de 6 hores setmanals). Fer-hi projectes més llargs i amb millors tancaments. 
Hi cal una mica de pausa 

 Es mantenen els grups bombolla. Intentar que l'organització de les optatives de 4t sigui 
més senzilla que aquest curs (encara que es redueixi una mica l'optativitats) 

 Volem reflexionar profundament sobre el model de convivència. És la prioritat per al 
curs vinent. 

 
Canvis equip directiu: 
 
La Marina Aparicio substituirà l'Esteve Serra com a cap d'estudis. 



 
Resum de les connexions a unportal d'aquest curs.  
Pel que em diu, han crescut respecte altres anys.  
El total dels últims anys és el següent: 
 
2021: 1.923 
2020: 1.821 
2019: 2.028 
2018: 1.657 
2017: 1.563 
2016: 1.797 
 

       

 Accés al web UNportal des del 28.06.2020 al 28.06.2021 

 Usuari Col·lectiu Graus GS GM TOTAL 

 imat@unportal.cat Alumnat 
587 47 28 662 

 imap@unportal.cat Professorat 
245 21 45 311 

 imaf@unportal.cat Famílies 
753 83 114 950 

     1.585 151 187 1.923 

 
 

 

4. Benvinguda als nous pares de 1ESO 

 

La Gemma donà la benvinguda a les noves famílies de 1ESO. 

Dona les gràcies el Josep per la seva dedicació. 

Explica el contingut del APA SOM’HI que rebran les famílies el mes de juliol. 

els serveis de l´AFA (guixetes, samarretes, biblioteca, llibres) i dona la següent informació 

sobre els tallers: 

Anglès: Fiac es rebrà tota la informació al domicili  

Aula d´estudi: Dimarts, Dimecres i Dijous de 4 a 6 de la tarda, el mes de setembre sabrem si el 

podem fer 

Tots els alumnes del Institut tindran ordinador cedit pel departament d’ensenyament, en principi 

el mes de setembre. 

 

7. Precs i preguntes. 

- El Horari del Bus no quadra amb els horaris del Institut, se’ls hi diu que fa 11 anys que s’està 

lluitant per aconseguir-ho però no ha sigut possible. Es va provar de posar un minibus al 

municipi però no va funcionar. 

Diuen que l’ajuntament l’hauria de subvencionar i que va en contra de la sostenibilitat. Les 

administracions han de fer alguna cosa. 

Els patinets que ha posat l’ajuntament només es poden fer servir a partir de 16 anys. 

A la propera convocatòria de Assemblea es poden fer propostes per crea comissions a la 

Junta, però per això es necessita més famílies que s’impliquin a l’AFA ja que ara som molt 

pocs. 

Ara no hi ha comissions per falta de gent. 

Aquest curs no tots els grups classe han tingut pares delegats ja que no han sortit voluntaris. 

Diuen també que s’hauria de crear una comissió de festes, ja que els viatges i festes de fi de 

curs no agraden i no funcionen bé. 

A la plantilla de professors no hi hauran grans canvis. 

A partir d’aquest curs la Orla de 2BTX per el Institut la paga l’AFA.  

 



ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 

 

Es comença l’Assemblea extraordinària amb el canvi de nom de AMPA a AFA. 

 

1. Modificació del punt 1 del ESTATUTS on diu: 

“L’Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari, de forma abreujada es podran 

utilitzar les sigles AMPA INSTITUT MATADEPERA està constituïda a la població de Matadepera”  

I dirà:” “L’Associació de Famílies d’alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari, de forma abreujada es 

podran utilitzar les sigles AFA INSTITUT MATADEPERA està constituïda a la població de Matadepera”  

 

Es fa la votació i com no hi ha ningú en contra s’aprova el canvi 

 

 

 

 

Sense res més a constatar es tanca la sessió a 20.30 h  

 

 

 

Presidenta de la junta de l’AFA    

 

 

 

Gemma Utiel     

 


