Carretera Palma-Alcúdia, s/n
Inca 07300

ACTIVITATS I PROJECTES 2018/2019

Seguint amb la mateixa línia del curs passat les activitats previstes aquest
any són les següents:
1. Ajuda econòmica al centre: previsió d’ uns 3000€ aproximadament.
Destinats als diferents concursos i premis que es reparteixen al
llarg de tot el curs.
2. Aportació econòmica extra que encara s’ha de concretar amb el
centre, sempre per fer millores al nostre centre.
3. Organització de 5 xerrades durant el curs, obertes a tots el
centres d’Inca i comarca. Enguany tenim previstes les següents:
-

Xerrada feta el 22 de novembre sobre “Com millorar la lectura i
la comprensió lectora dels infants”, impartida per Alejandra
Gómez del col·legi de pedagogia.

-

Perills de les noves tecnologies, impartida pel nostre policia
tutor (falta concretar data).

-

Motivació per a estudiar, impartida na Inma Gomez del col·legi
de pedagogia, el 7 de febrer.

-

L’ adicció a les noves tecnologies i videojocs, impartida per na
Juana Solano del Projecte jove, el 2 d’ abril.

-

Com pujar l’ autoestima en el nostre fill, també per Inma Gómez
del col·legi de pedagogía, el 16 de maig.

-

Pendent de confirmar, tenim prevista la xerrada sobre el
“botellón” a final de curs, organitzada per la FAPA.

4. Organització i elaboració de l’anuari escolar: aquest curs falta

decidir si es farà concurs com altres anys, o bé, que el realitzin
els alumnes de l’aula UECO com el curs passat. Les fotos del anuari
les realitzarà un fotògraf professional com l´any passat per a una
millor organització.
5. Col·laboració amb el centre en temes de coordinació i control de
diferents problemàtiques que puguin sorgir, com ara: el tema de
falta d’ aules per als alumnes de 2n de Batxillerat, l´ús de la
biblioteca i saló d´actes com a aules i les problemàtiques que se’n
deriven, la concessió del bar de l’IES,... entre altres; també donar
suport a la direcció del centre en demandes d´alguns dels serveis
que pertanyen a l´Ajuntament...
6. Reutilització de llibres: Organització i col·laboració amb l’empresa
IDDINK i el centre per fer la relació de llibres per al curs qui ve, i
ajudar a les famílies i alumnes al retorn dels llibres d’enguany i la
nova comanda de llibres per al nou curs escolar.
7. Organització del lot de fotos de Nadal: enguany no s’ha fet per
problemes d’organització, però esperem que l´any vinent es pugui
tornar instaurar.
8. Seguir amb el grup de multidifusió de whatsapp, així com amb tots
els portal oberts a xarxes socials perquè arribi tota la informació
relacionada amb l’institut, AMIPA o temes educatius a tota els
membres. De la mateixa manera continuarem amb el mòbil obert
perquè pugueu fer qualsevol consulta així com el correu electrònic.
9. Participació i ajuda en l’organització de la festa de final de curs als
cursos de 4t de l’ESO i a 2n de Batxillerat.
10. Entrega de l’etiqueta, o targeta de descomptes a principi de curs.

