Ordre del dia reunió AMPA + Direcció
Dilluns, 7 de novembre a les 16:30 h a l’INS Taradell
1. Junta AMPA. Vacant Vicepresident. La cobrirà el Nacho López.
2. Economia.
 Les iniciatives acordades fins el moment pugen uns 6.800€. Ens quedarà
per a invertir el 32% de la quota d’AMPA. Lluny de l’acord inicial amb
Direcció del 50%.
 Proposta d’augment de la Quota de material. L’AMPA acorda que si es
tracta d’una inversió concreta amb un objectiu clar i que amb els recursos
de l’INS no s’hi arriba i no queda establert com una quantitat fixa, en
podem parlar.
3. Propostes de sortides i activitats proposades pels departaments.
4. Fulls de dades.
 Trobar pel curs vinent alternatives més eficients per a obtenir els correus
electrònics de les famílies.
5. Blog/web de l’AMPA. Adreça: http://ampainstaradell.com/blog/
 Enllaç a la web de l’INS i eliminar els arxius que conté l’apartat actual.
 Informar del contingut. Inclou les Ordres del dia de totes les reunions que
assistim com a AMPA.
 Valorar SMS des de l’INS informant de la seva obertura. Concretar data.
6. Nou Consell Escolar.
 Data eleccions (entre el 28/nov-2/des). Disposar de la informació de les
persones que el componen actualment i les que es renoven.
 Nou consell: primera quinzena de Des.
 Propostes de l’AMPA pel proper Consell Escolar:
- Creació de la Comissió mixta de promoció acadèmica. Resposta
de l’AMPA i la Direcció de l’INS Menendez y Pelayo.
- Participació dels alumnes a l’INS.
- Associació d’ex-alumnes.
7. Diàlegs en família. 1r Trimestre. Data: 13/12 a les 19:00 h.
 Possibilitat de SMS des de l’INS 2 dies abans. Filmació?
8. Teatre a 4t d’ESO. Micro-obres en grups reduïts d’alumnes. Preu pendent.
9. Sortida familiar. Teatre Lliure de Barcelona: Les noces de Fígaro. Dv dia 13 de
gener/17 a les 20:30h. Sortida en autocar a les 18:30 h.
 Pendents del full informatiu.
 La graella per apuntar-se la deixarem a Consergeria del 7 al 30 nov/16.
 El preu real adults: 30,2€ i alumnes: 13€. Els preus que posarem: alumnes i
2 professors de català: gratis, adults socis: 10€ i adults no socis: 20€.
10. Assemblea de l’AMPA. 24 de novembre. Hora: 20:00 h.
11. Campanya de reducció de residus a l’INS.
 Pendent Full informatiu dirigit a les famílies sobre els esmorzars i els
residus.
 Problemes de neteja a l’INS: parets pintades, espai brut, arbres arrencats.
12. Viatge de 4t d’ESO. Acords.
13. Festival de l’INS de Nadal. Novetats per part de la Comissió de festes.
14. Altres qüestions:
 Figura dels delegats/des dels pares. Aquest curs ens plantegem crear una
Xarxa de col·laboradors/es de l’AMPA.
 Informació pagament sortides. S’ha trobat a faltar informació: preu detallat,
explicació del què es fa si hi ha excedent o dèficit, faltes d’assistència...
 Natació pels alumnes de 3r d’ESO que lliuren Educació Física.
 Autocar de Seva.
15. Propera reunió conjuntes AMPA + D. Dll 05/12 a les 16:30 h a l’INS Taradell
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