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Ordre del dia de la reunió AMPA + Direcció  
INS Taradell 
 

Dilluns, 12 de desembre a les 16:30 h a l’INS Taradell 
 
 
 

1. Resum de precs i preguntes de l’Assemblea del passat 24/nov.  

 Precs i preguntes: va sorgir els problemes d’autoritat que tenen alguns 
professors/es, demanar subvencions als Ajuntaments del pobles veïns. 

 Voluntària per a representar els pares/mares al Consell Escolar: Meritxell 
Catalan de Sta. Eugènia de Berga.  

 Dues mares, Joana Sureda i Ester Ruiz, es van apuntar com a 
Col·laboradores de l’AMPA. 

2. Resum de la Jornada de Eleccions al Consell Escolar.  

 Van votar 29 persones. 

 Resultats: 27 volts per Meritxell Catalan, 1 Antoni Font i 1 Rosa Gallifa. 
3. Presentació treballs de recerca (Biblioteca Costa i Font, Dv 02/12) 

 Obsequi de l’AMPA (20€ x 4) als 4 alumnes guanyadors.  

 Propostes/comentaris: 
i. Banc d’idees. 
ii. No perdre l’equilibri entre les branques de batxillerats.  

iii. Equilibri entre els tribunals.  
iv. Promoure des de l’INS la presentació dels treballs al Premi de 

l’Ajuntament de Taradell. Vist-i-plau de la direcció del centre. 
4. Consell Escolar.  

 Previsió de reunió del nou Consell: Dma 20/desembre a les 19:00 h. 

 Aportacions consensuades amb direcció:   
o Comissió Mixta de promoció acadèmica. 
o Participació dels alumnes a l’INS. 
o Associació d’ex-alumnes.  

Acordar com les presentem. No se’ns escapa que haurem de ser curosos 
amb la proposta i també escollir les persones idònies per a treballar en 
aquesta comissió. 

5. Dia Internacional (25 nov. Violència de gènere). 

 Valoració performance (en horari de pati). Es considera que potser hauria 
estat més adient fer-ho a les classes i en horari de tutoria. 

 Disposem d’informació positiva de la xerrada realitzada a la Biblioteca de 
l’INS, preparat per alumnes de Batx (humanístic i social), presentat a la 
biblioteca de l’INS.  

6. Diàlegs en família. Dma 13/12 a les 19:00 h.  

 Es filmarà la xerrada. Ho fan alumnes de 3r d’ESO. Es penjarà al Canal 
vídeo de l’INS. S’ha informat que es demanarà als ponents l’autorització 
per a la filmació. 

 Enviarem la informació pel blog el 05/12 i el SMS el 08/12. 

 Material necessari: projector, altaveus, ordinadors i pissarra/retoladors. 
7. Sortida familiar. Dv 13 de gener/2017. Teatre Lliure.  

 Nombre d’inscrits: 55 + algunes de reserva. 

 Pendents de demanar si podem ampliar les entrades. Les persones del 
llistat de reserva anirien amb cotxe propi. Es mantindria el preu d’entrada. 

 Recordar que hem de fer la transferència abans del 23/12/2016. 
8. Butlletí de l’INS. Presentat l’article/col·laboració de l’AMPA.  

 Vàrem enviar l’enquesta: Com podem millorar el rendiment escolar dels 
nostres fill i filles. També l’enviarem via Blog. 
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9. Festival de l’INS de Nadal. Serà el dijous dia 22/12 a les 19:00 h al Costa i Font. 

 Acordar l’horari per a portar les coques i la xocolata i qui es fa responsable 
a l’INS de repartir les coques sense gluten. De l’AMPA s’ocupa la Mireia. 

10. Altres temes: 

 Campanyes de Joguina Solidària i Aliments i productes de neteja. 

 Parlar amb els Ajuntaments i la seva possible col·laboració amb l’AMPA i 
l’INS. 

 Despesa elevada de la Sortida lingüística de 2n d’ESO. S’ha ampliat a un 
total de 4 dies i puja a 220€. Alguns alumnes proposen fer activitats per a 
obtenir ingressos. Es parla de la venda de llumenetes. Des de l’AMPA 
considerem que és important que un tutor/a acompanyi/lideri aquestes 
iniciatives. Altres possibilitats: participar a la Fira de Sta. Llúcia, Patges reis 
a Taradell, etc.  

 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. Resolts? Seguiment? 
 

11. Properes reunions: 

 Conjunta AMPA+D: Dll ¿? GENER 2017 a les 16:30 h.  
 
 
 
_______________________________________ 
 
 
 
 
12. Temes pendents/recordar: 

 

 Propostes de sortides i activitats proposades pels departaments. Els 
Departament disposen fins les vacances de Nadal. Aplacen la decisió de 
subvencionar algunes de les propostes des de l’AMPA al gener/2017. 

 Teatre a 4t d’ESO. Micro-obres en grups reduïts d’alumnes. Preu pendent. Ens 
informaran del preu directament els monitors de teatre. 

 Campanya de reducció de residus a l’INS.  
Problemes de neteja a l’INS: parets pintades, espai brut, arbres arrencats. 
L’Àngel ens informe que s’ha parlat amb l’Ajuntament. 
Pendent Full informatiu dirigit a les famílies sobre els esmorzars i els residus. 

 Festa de St. Jordi. Es manté la proposta actual de Jocs Florals. Detall pels 
guanyadors dels blog del programa ILEC. 

 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. 

 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. 


