
Des de fa anys a tots i totes ens preocupa el pes de les 
motxilles que els nens i nenes carreguen diàriament. 
La situació és especialment delicada per als més 
petits, per això, durant aquest curs, s’ha decidit que 
els alumnes que estan a l'edifici del Calderó 
poden deixar els llibres que no necessitin a classe, 
sota de la seva taula. 

Donada la situació de pandèmia molts dels projectes 
previstos no es van poder dur a terme. A continuació us 
llistem tots els projectes tant els que es van acabar com els que 
es van quedar per realitzar.

Projectes executats:

-  Canvi de nom d’AMPA a AFA
-  Extraescolar del Musical Hairspray. Amb uns 30 assistents  
 fixos que van començar assajos setmanals els divendres.
-  Taller /xerrada addiccions a les pantalles.
-  Taller/xerrada sobre sexualitat a l’adolescència.
-  Concert del dia 8 de març.
-  Les Orles dels alumnes graduats d’ESO i Batxillerat.
 - Intercanvi de llibres de les famílies el mes de setembre. Iniciat  
 aquest curs ha tingut bona acollida, tot i les mesures de   
 seguretat pel COVID. Com a comentari, es valora fixar el preu  
 de l’intercanvi a 10€  ja que fora del circuit de l’Institut es
 venien a aquest preu, i es van trobar molts casos de falta de  
 llibres per comprar.
-  Venda de llibres nous (amb totes les mesures de seguretat  
 per la COVID).
-  Les Newsletters trimestrals.
-  Suport a l’estudi, dotacions econòmiques.
-  Sol·licituds d’ajudes de la Diputació i de l’IME.

A partir del proper trimestre, i arran d’un suggeriment 
proposat a la darrera assemblea de l’AFA la direcció 
afegirà un apartat a la web on s'explicarà la situa-
ció de grups confinats i el pla de retorn. També hi 
podrem trobar algunes recomanacions per a fer un 
bon confinament.

               Finalment el nostre institut tindrà wifi!
Entre desembre i gener s’acabarà la instal·lació del wifi del nostre centre. Això permetrà desenvolupar nous 
projectes i noves maneres de treballar. Com ja sabeu aquest mes els alumnes de 3r, 4t de la ESO i els de batxillerat 
han rebut els ordinadors en préstec que el Departament ha repartit a tots els alumnes de Catalunya, per a desenvo-
lupar el pla digital d’educació.

Per més info: http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/pu-
blicacions/monografies/pla-educacio-digital/acceleracio-digital.pdf

Resum Assemblea 
28/10/2020
El darrer 28 d’octubre va tenir lloc, de manera 
virtual, la darrera Assemblea de l’AFA. Va tenir 
prou èxit, més de 40 persones connectades 
normalitzant, entre les famílies, els nous temps que 
estem vivint. A l’Assemblea es va renovar el càrrec 
de tresorer,  ja que el Pere Farré ja no té cap fill a 
l’institut i en conseqüència deixa l’AFA. 
La Isabel Pérez es presenta pel càrrec i es vota 
per unanimitat.
  
En quant als representants del Consell Escolar 
segueixen la Maribel, la Laura i l’Eva, però oberts a 
canvis si algú vol presentar-se per les properes 
eleccions al Consell.

Recordeu que les darreres notícies de l’AFA les 
podeu trobar a l’apartat AFA de la web de l’institut. 
També podeu resoldre els vostres dubtes a través 
del correu electrònic, els correus que disposa l’AFA 
són els següents:

afa@insaiguaiva.org / llibres@insaiguaviva.org/ 
extraescolars@insaiguaviva.org

Projectes pendents:

- Les actuacions del musical.
-  El projecte de biblioteca/aula d’estudi a l’Aula 1,  
 ja que aquest any es necessita l’aula per fer lloc a  
 un grup de 2on que s’ha hagut de desdoblar pel  
 COVID i no hi cabien al Calderó.
-  Jornades de l’esport.
- Les festes de Graduacions dels alumnes que van
 acabar 4rt i 2on de Batxillerat.
-  Els tallers de final de curs.

Es van recollir diverses aportacions de les 
famílies assistents a l'assemblea, que s'han 
traslladat a la direcció de l'institut (mesures 
Covid,  la comunicació de l’institut amb les 
famílies, pes de les motxilles...).
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Us presentem l’informatiu de l'Associació 
de Famílies de l’Institut Aiguaviva,
amb l'objectiu de dinamitzar la comunitat escolar. 
Està adreçat a les famílies, el professorat i els alumnes. 

T’agradaria formar part de l’AFA del nostre institut i 
participar en les activitats que es duen a terme? 

Escriu un e-mail a afa@insaiguaviva.org

Sembla mentida, ja ha passat el primer trimestre. 
Vam començar aquest curs amb moltes incerteses i novetats, grups 

reduïts, entrades esglaonades, menys mestres per grup… 
i tot plegat sembla que ha funcionat prou bé. 

Durant aquest trimestre hem tingut en confinament 11 grups, 
5 dels quals van ser simultàniament a arran d’un cribratge de PCRs. 

Mica en mica hem anat aprenent tots plegats a conviure amb aquesta nova 
realitat, però si més no, hem pogut demostrar, que tornar a l’escola és possible, 

i és possible fer-ho de manera segura. 
Moltes gràcies a tots per contribuir-hi! Esperem que el 2021 ens porti, 
mica en mica, més normalitat i puguem anar reprenent les activitats 

que la situació actual encara no ens permet. 

Bones festes i feliç i saludable 2021!

Estat de comptes
Tancament curs 19/20

Ingressos
famílies

(Quotes AFa
inscrip. musical)

10.663 €

Tallers i
graduacions

- 2.210 €

Projecte
musical

- 1.112 €

Assegurança

- 546 €

Romanent

6.817 €

Adquisició
conjunta

de llibres 19/20
67.714 €

Pagament
editorial

61.676 €

Subvenció IME
(Pendent de cobrament)

2.544 €

Aportacions institut
(6.038 € benefici llibres

+ romanent)
6.888 €

Alumnat
que participa

amb l’AFA
85%

Resum Consells Escolar 
5/11/2020 i 16/11/2020

Al darrer Consell Escolar es van aprovar la 
memòria del curs 2019/2020 i el nou pla pel curs 
2020/2021, que incloïa les mesures COVID i el 
funcionament de la nova unitat de SIEI.

També es va aprovar la normativa de centre, que es 
va ampliar per a incloure les normes en cas de classes 
online, que vàreu rebre i firmar les famílies. 

El Ricard Sebastià també va comunicar que aquest 
curs serà el darrer en el que estarà com a director del 
nostre centre. A partir del proper trimestre, 
començarà el procés per a presentar noves candida-
tures amb el nou projecte de direcció. 

En el darrer consell escolar es va aprovar la sol·licitud 
de reconeixement de centre formador per al nostre 
institut.

Extraescolars
Durant aquest trimestre hem ofertat 3 tallers:
TALLER D'AUTOESTIMA / TALLER D'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE VÍDEO i YOUTUBER. 
Només vam tenir prous alumnes a l’extraescolar d’introducció a 
l’edició de vídeo y youtuber amb 11 inscripcions. 
De cara al segon trimestre tornarem a obrir inscripcions a veure 
si arribem al mínim requerit per a poder dur a terme els tallers 
d’autoestima i intel.ligència emocional. 

El primer taller-xerrada d’aquest curs, l’hem fet via 
online i ens ha aproximat a coneixements generals 
entorn la Salut Mental. Hem reflexionat a través de 
dinàmiques pràctiques sobre què és, dades i pregun-
tes freqüents sobre l’estigma. L’Associació Oberta-
ment ens ha facilitat l’oportunitat de trencar els 
estereotips i la discriminació que existeix cap a les 
persones que pateixen un problema de Salut mental, 
sovint per desconeixement o per falsos mites.
Ens van donar eines per no fomentar aquests prejudi-
cis i acompanyar sense jutjar ni etiquetar als nostres 
adolescents. 
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Take home taller 
"Salut mental i emocions 
en l'adolescència: 
acompanyament sense 
prejudicis" 

Recordeu que les classes es reprendran l'11 de gener!


