Ordre del dia AMPA + Direcció INS Taradell
Dilluns, 3 d’octubre a les 16:30 h a l’INS Taradell
1. Informar nous membres de l’AMPA: Mònica Llovera i Iolanda Cano.
2. Economia:
 Aportació de l’AMPA a l’INS. Proposta d’inversions pel curs 2016-17.
3. Blog/web de l’AMPA. Adreça: http://ampainstaradell.com/blog/
4. Llibres:
 Problemes detectats.
 Resum campanya Curs 2016-17.
5. Consell Escolar.
 Renovació representant del Sector pares: Jordi Espinàs.
 Propostes de l’AMPA pel proper Consell Escolar:
- Comissió Mixta de Suport i millora dels resultats acadèmics. Resposta
de l’AMPA de l’INS Menendez y Pelayo.
- Participació dels alumnes.
- Associació d’ex-alumnes.
6. Dies Internacionals.
 1rT. 25 nov. Violència de gènere. Oferiment des de la Mancomunitat:
Cartells. Grup de teatre performance (en horari de patis).
7. Diàlegs en família:
 1r T. Proposta de la Mancomunitat La Plana (Arantxa). Data pendent.
8. Campanya de reducció de residus a l’INS.
 Embolcalls: 300. Preu: 1.346,73 €. Es venen a Consergeria pel preu de 2€.
 Des de l’AMPA efectuarem un Full informatiu específic dirigit a les famílies.
 Neteja darrera de l’INS: parets pintades i espai brut. Arbres arrencats.
9. Vetllador/a. Pendent.
10. Sortida familiar. Proposta del Departament de Català. Pere Roca. Teatre Lliure de
Barcelona: Les noces de Fígaro, de Beaumarchais.
 Ho plantejaríem com a Sortida Familiar d’aquest curs.
11. Teatre a 4t d’ESO. Micro-obres en grups reduïts d’alumnes. Preu pendent.
12. Assemblea de l’AMPA. 24 de novembre.
13. Butlletins. Data del proper butlletí de l’INS.
14. Pregunta: selecció dels formadors que venen a fer les xerrades als alumnes,
normalment en horari de tutoria.
15. Propera reunió conjuntes AMPA + D. Dll 07/11 a les 16:30 h a l’INS Taradell

Altres temes proposats i/o comentats que podrien quedar per a la propera o futures
reunions (recordatori):
Festival de l’INS de Nadal. L’INS ha creat una Comissió de festes.
Festa de St. Jordi. Es manté la proposta actual de Jocs Florals.
Proposta de millora resultats de la Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO.
Valorar quantificar la nostra realitat. Propostes: suport entre iguals, Aula Lliure.
Promoció de premsa (o propaganda). Proposta de l’AMPA d’aportar recursos per a la
millora i actualització de la web i l’activitat de promoció del centre.
Promoció dels treballs de recerca.
Potenciar i apostar aquest curs per l’estada en l’empresa.
Cinquena llengua: Alemany. L’ED valorarà com a optativa el curs vinent.
Promoure la participació d’alumnes de l’INS en activitats al poble.
- Idees... “Mur de la vergonya”. Pel corredor de 4t d’ESO i de Batx.

