
Iniciem un nou curs al 
Vives amb noves energies 
i amb la millor voluntat 
de contribuir des de 
l’AMPA a fer de l’institut 
dels nostres fills i filles el 
millor marc possible per 
a la seva educació. 

Amb tot no serà un curs 
fàcil.  La situació de l’es-
cola pública al nostre pa-
íl’havien portat a presen-
tar la dimissió. 

Això no obstant, estem 
convençuts que, una ve-
gada més, professorat i 
personal no docent dona-
ran el millor de si matei-
xos per tirar endavant el 
curs. 

Des de l’AMPA no volem 
quedar enrera i us ani-
mem a tots, pares i  
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Aprofitant les reunions d’inici 
de curs, un any més hem pre-
sentat l’AMPA a les famílies 
assistents. Enguany hi ha hagut 
dues novetats importants: la 
presentació del primer número 
del Full i d’una enquesta breu, 
els resultats de la qual presen-
tem a continuació.  

L’objectiu de l’enquesta ha estat 
molt simple: demanar a les 
famílies que determinin quines 
creuen que han de ser les funci-
ons prioritàries de l’Associació i, 
en segon lloc, que assenyalin en 
quin tipus d’activitat estarien 
disposades a participar. 

Els resultats, que podeu veure 
en els gràfics adjunts, mostren 
un predomini de les funcions 
tradicionals de representació i 
d’informació, encara que en un 
lloc important se situa també 
l’actuació de l’AMPA en l’orga-
nització d’activitats de debat i de 
reflexió que, de manera cohe-
rent, són aquelles en les que les 
famílies estem més disposades a 
participar. 
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La Biblioteca de l’Institut  
Laura Bernadàs (Secretària de l’AMPA) 

litzàvem ha quedat obsolet. 
És per això que la proposta 
de l’AMPA per a aquest 
curs és actualitzar el siste-
ma de catalogació i acabar 
de classificar les noves ad-
quisicions.  Aquesta tasca 
la durà a terme un exalum-
ne del nostre institut, que 
està cursant estudis de bi-
blioteconomia, durant qua-

 

L’institut disposa d’una 
biblioteca amb un fons 
modest però interessant i, 
el que és més important, 
“aprofitable”. Ara tenim 
quasi tots els llibres catalo-
gats, però no podem acce-
dir a la llista ja que el pro-
grama informàtic que uti-

tre hores a la setmana. D’a-
questa manera es podrà 
tenir accés d’una manera 
ràpida i còmoda al fons 
bibliogràfic, i els nois i les 
noies que ho hagin de me-
nester podran realitzar con-
sultes i també creiem que 
serà una eina útil per al 
professorat.  



Amb l’inici de curs, arriba la 
convocatòria del primer 
Consell Escolar  en el que 
s’aprovà preceptivament el 
calendari d’activitats de 
suport a la tasca docent i 
s’informà de la matrícula i 
de les principals novetats 
del curs.  

Tancada la matrícula, la 
composició dels cursos ha 
quedat de la següent mane-
ra: 

1r d’ESO  - 66 alumnes 
2n d’ESO—62 alumnes 
3r d’ESO—67 alumnes 
4t d’ESO—46 alumnes 
1r BATX—38 alumnes 
2n BATX—42 alumnes 
Aquestes xifres posen de 

manifest algunes coses com 
per exemple el significatiu 
nombre de repetidors de 
tercer (10 alumnes) que 
expliquen la disminució 
d’alumnes de quart i que 
faran més crític encara que 
el proper curs es puguin 
mantenir els dos grups de  
primer de batxillerat que 
aquest any encara s’han 
pogut salvar, en el darrer 
moment, el 20 de juliol.  
Aquesta amenaça de reduc-
ció de grups en un centre 
públic com el nostre es pro-
dueix, paradoxalment, al 
mateix temps que la Gene-
ralitat segueix subvencio-
nant el batxillerat en cen-
tres concertats del districte.  
 
A quart, en un altre ordre 
de coses,  10 alumnes han 
estat enquadrats en l’ano-
menada aula de segon cicle 
o A2, juntament amb dos 
alumnes de tercer. L’objec-
tiu d’aquest aula es poder 
oferir a aquests alumnes 
una metodologia diferent i 
una adaptació dels contin-

guts de manera que comp-
tin amb una oportunitat 
d’acreditar-se. 
Aquesta iniciativa, que no-
més tindrà continuïtat si les 
circumstàncies la fan neces-
sària els propers cursos, 
s’acompanya de la de l’Aula 
d’Acollida que ha estat con-
cedida al Vives i que consis-
teix en un conjunt d’activi-
tats per a facilitar 
“l’aterratge” als alumnes de 
primer curs recent arribats 
o amb dificultats amb la 
llengua. 
 
També s’ha comentat al CE 
la manca absoluta de res-
posta, per part de l’Ajunta-
ment, a les reclamacions 
presentades el curs passat 
durant la visita que la Regi-
dora Imma Moraleda va fer 
a les instal·lacions del cen-
tre.  Malauradament, tot 
apunta que una vegada més 
aquest serà un tema recur-
rent al llarg del curs, que 
demanarà la col·laboració 
de tots els estaments de la 
comunitat per fer pressió. 

Crònica del Consell Escolar  
Jordi Camprubí / Marta Reixach (Representants al Consell Escolar) 

Aprovat el calendari d’activitats de suport a la tasca docent  

El Consell Escolar va apro-
var les activitats de suport a 
la tasca docent pel curs que 
comença. 

Entre les activitats que els 
nois i les noies del Vives 
faran fora de les ins-
tal·lacions del centre en 
destaquem una que portarà 
a terme tot l’institut (encara 
que no simultàniament) 
com és l’anada a teatre per 

veure l’obra Mar i Cel de 
Dagoll Dagom, basada en el 
clàssic del mateix nom 
d’Àngel Guimerà.  

A més d’aquest obra, i en 
funció dels cursos, els alum-
nes visitaran fàbriques i 
instal·lacions industrials, 
faran activitats esportives a 
la pista de gel o al canal 
olímpic de rem, visitaran 
museus i faran algun viatge.  
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 L’AMPA po-

dria organit-

zar una anada 

a teatre en 

grup (preus 

reduïts) a 

veure Mar i 

Cel. Els inte-

ressats envi-

eu un e-mail a 

l’AMPA 



Cada any, a principi de curs, ens agra-
da convidar-vos a venir a l’Institut. És 
un moment important per a nosaltres 
com a Equip directiu, així com per als 
tutors i les tutores, ja que ens permet 
obrir una primera via de comunicació, 
presentar-nos i posar-nos a la vostra 
disposició.  

Fruit d’aquestes reunions mantingu-
des amb vosaltres, any rere any, hem 
elaborat un document amb un recull 
d’idees i suggeriments que hem consi-
derat que cal donar des de les tutories i 
que té com a darrer punt: “Com es pot 
intervenir des de casa”. 

Som conscients que és molt agosarat 
dir-vos què és el que heu de fer a casa, 
com heu d’educar els vostres fills i fi-
lles, però pares i mares de cursos ante-
riors ens van plantejar que revisar 
conjuntament aquest aspecte els aju-
dava a estar segurs que a casa s’estava 
fent el que calia —bon rotllo —  i que 
altres vegades els ajudava a acumular 
forces per seguir lluitant pel que sem-
blava una causa justa –sant tornem-hi 
que no ha estat res.  

En cada Full aperiòdic publicat per 
l’AMPA podríem anar comentant al-
guns d’aquests aspectes i vosaltres, els 
pares i les mares,  ens podeu fer arri-
bar les vostres opinions. Engeguem el 
Fòrum del Full de l’AMPA! 

Hem pensat començar amb tres aspec-
tes: higiene, menjar i adequació de la 
vestimenta,  els tres estan relacionats 
amb un aspecte molt primari, el de la 
supervivència física i emocional. 

Recuperació dels hàbits d’higiene 

Els nois i les noies d’aquestes edats 
estan en un moment químic força in-
tens. Un  moment que fa que comen-
cin a ser adults de cap a peus, i mai 
millor dit. Cal tenir en compte que es-
tan formant la seva identitat i que se-
gurament volen portar la mateixa roba 
i el mateix calçat dia rere dia —
normalment els nois—.  Quan es tro-
ben segurs i còmodes amb una vesti-
menta no volen portar una altra cosa, i 

és clar, això no pot ser. La dutxa dià-
ria i el canvi de roba, i de calçat, són 
imprescindibles.  

Un dels problemes més importants 
amb què es troba el professorat d’E-
ducació física a l’hora d’anar a la pis-
cina és que hi ha un nombre massa 
elevat d’alumnat masculí amb proble-
mes de fongs als peus, que tenen com 
a causa el fet de no deixar descansar 
les seves vambes predilectes.  

Cal considerar també que a l’hora de 
l’esbarjo n’hi ha molts que juguen a 
futbol des que baixen al pati fins que 
tornen a pujar. Alguns pugen xops a 
les aules, no els aniria malament por-
tar una tovalloleta per eixugar-se l’ex-
cés de suor. 

Quant a aquest tema les noies són 
més polides, elles s’afermen la identi-
tat canviant-se contínuament de ro-
ba, creant un caos impossible a l’ha-
bitació, però és un caos que amb un 
cert acompanyament va remetent. En 
les noies del que cal tenir més cura és 
de la higiene íntima, sense tabús, és 
imprescindible l’aigua i el sabó. 

També cal recordar a casa que per fer 
educació física és necessari portar 
una roba especial. És el gran moment 
de la roba esportiva! Però d’aquesta  
qüestió ja en parlarem un altre dia... 

Esperem que la vostra rentadora su-
porti bé l’adolescència dels vostres 
fills i filles. 

Fins a la propera. 

 
 

Casa nostra és casa vostra, si és que hi ha cases d’algú 
Roser Sabater (cap d’estudis i membre de l’AMPA) 

Estrenem 

secció: Roser 

Sabater, mare 

del Vives, 

psicòloga i cap 

d’estudis de 

l’Institut 

publica el 

primer d’una 

sèrie d’articles 

sobre com 

intervenir des 

de casa de 

manera 

coherent amb 

l’Institut. 
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Ens trobem els dar-
rers dijous de cada 
mes a l’Institut  a les 
18:30. 

Agenda 
Novembre 
- Escola de pares: 

col·loqui sobre el tema 

“Els nostres fills: són 

nostres?” dinamitzat 

per  Esther Colet, psi-

còloga del Col·lectiu 

Escletxa del Centre 

Social de Sants. 

(dimecres 24 de 19 a 

21 hores, places limi-

tades, inscripcions a 

l’e-mail de l’AMPA— 

Queden molt poques 

places!!!!!!!).  

Octubre 
- Assemblea Gene-

ral de l’AMPA: 28 

d’octubre a les 19 ho-

res a l’Institut. 

- Beques: El 29 aca-

ba el termini de 

sol·licitud de beques  

del Ministeri per Bat-

xillerat. Informació a 

la web del MEC: 

http://wwwn.mec.es/

m e c d / b e c a s /

index.html 

Desembre 
- Sota les bombes 

Una visió de la guer-

ra civil del alumnes 

del Vives. 

- Tradicional Concert 

de Nadal a les Cot-

xeres de Sants, a 

càrrec de l’alumnat 

dels crèdits de músi-

ca de l’Institut. 

A determinar 
- Activitat cultural: 

Teatre “Mar i Cel”. 

Recull de premsa 


