Ordre del dia de la reunió AMPA INS Taradell
Dilluns, 19 de desembre a les 21:00 h a l’INS Taradell
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Lectura dels aspectes més destacats de la darrera reunió amb direcció.
 Comentaris de precs i preguntes sorgits a l’Assemblea de l’AMPA del
passat 24/nov.
- Pendent: esborrany carta als Ajuntaments
 Propera reunió del nou Consell: Dma 20/desembre a les 19:00 h.
- S’acorda simplificar el nom: Comissió Mixta de promoció de
l’INS Taradell.
 L’Àngel proposa que aquesta comissió també s’ocupi de
les propostes dels departaments i de l’associació d’exalumnes.
 Acordem que serà l’Àngel qui presenti la proposta al
Consell Escolar com un consens de l’AMPA+direcció.
- Participació dels alumnes a l’INS.
- Associació d’ex-alumnes.
 Presentació Treballs de recerca. Comentaris i propostes fetes per l’AMPA
per a futures edicions.
 Comentaris a Altres temes: Campanyes de Joguina Solidària. Campanya
d’Aliments i productes de neteja. Despesa elevada de la Sortida lingüística
de 2n d’ESO. Informació pagament sortides. Natació pels alumnes de 3r
d’ESO que lliuren Educació Física. Autocar de Seva.
Economia.
 Pagament entrades Teatre Lliure abans del 23/12/2016. Preu total: 876€.
Blog/web de l’AMPA.
 Difusió de la iniciativa dels Tonis.
 Intentarem publicar una imatge en cada post.
 Correus subscrits: 460. Han acceptat: 179.
Consell Escolar.
 Previsió de reunió del nou Consell: Dma 20/desembre a les 19:00 h.
 Aportacions consensuades amb direcció (veure annex 1):
o Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell.
 Nombre i nom/s de persones en representació de l’AMPA
o Participació dels alumnes a l’INS.
o Associació d’ex-alumnes.
Diàlegs en família. Dma 13/12 a les 19:00 h.
 Nombre d’assistents 10.
 Inconvenients: no es va enviar el SMS des de l’INS, no es va disposar de
calefacció, inconvenients informàtics: password.
 Avaluació de la sessió.
 Propostes de millora d’aquesta activitat. Alternatives?
Sortida familiar. Dv 13 de gener/2017. Teatre Lliure.
 Nombre d’inscrits: 63 persones.
 Finalment hem reservat l’autocar de 63 places. Preu: 440€ (amb IVA).
 Hem ampliat la reserva d’entrades. Preu total: 876€
 Caldrà informar a les famílies de reserva, en total són 3.
 Caldrà confirmar a tothom que s’ha apuntat a la sortida i informar de l’hora
de sortida, molt puntual a les 18:30 h davant de l’INS.
Festival de l’INS de Nadal. Serà el dijous dia 22/12 a les 19:00 h al Costa i Font.
 Finalment les coques amb xocolata es portaran a l’INS a les 08:20 h del
matí. El nombre de coques sense gluten serà de 30. Se’n ocuparan la
Gemma i la Judit.
1

Butlletí de l’INS.
 Publicar al Blog l’enquesta: COM PODEM MILLORAR EL RENDIMENT
ESCOLAR DELS NOSTRES FILL I FILLES.
9. Altres temes:
 Campanya de Joguina Solidària. Parlat amb Càritas. Aquest any no
precisen ajuda. Tenen suficients joguines i ja està triada.
 Campanya d’Aliments i productes de neteja.
10. Properes reunions:
 Sortida familiar. Dv 13 de gener/2017. Sortida puntual a les 18:30 h
davant de l’INS.
 Conjunta AMPA+D: Dll 23 de gener de 2017 a les 16:30 h.
 AMPA: Dll 23 de gener de 2017 a les 21:00 h a l’INS Taradell
8.

__________________________

Annex 1.
PROPOSTA INICIAL de l’AMPA de creació de la Comissió mixta de millora de
l’INS Taradell
-

Justificació per l’AMPA: actualment l’INS disposa d’importants ajudes i
acompanyaments dels alumnes que tenen més dificultats per a seguir el currículum i
activitats del curs. Tots aquests esforços són, no sols lloables, sinó necessaris en
qualsevol centre i més encara si aquest és públic. La intensitat de tota aquesta feina i
el dia a dia, de vegades fa que no es visualitzi la feina per ajudar i promocionar també
els alumnes més motivats, treballadors i amb majors capacitats.

-

Proposta: Demanar al Consell escolar una comissió conjunta de 2 membres de l’AMPA,
2 membres del professorat i Direcció per a estudiar la viabilitat del projecte.

-

Objectius inicials:
 Treballar per una atenció integral de la diversitat.
 Fomentar la cultura de l’esforç i promoure el talent.
 Fomentar la solidaritat entre alumnes.
 Donar visibilitat a tota aquesta feina.

-

Metodologia i iniciatives:
 Recollir les propostes que s’estan duent a terme o que s’han dut a terme al
nostre INS o altres INS de Catalunya i que puguin ser d’interès.
 Aconseguir que es plantegin com a objectiu de l’INS, que:
- El màxim d’alumnes puguin aconseguir els coneixements bàsics.
- El màxim d’alumnes puguin participar en activitats formatives
complementàries (dins i fora de l’INS). Valorar l’elaboració d’un Pla per
l’excel·lència de l’INS Taradell.
 Donar a conèixer aquesta iniciativa. Millora de la imatge de l’INS Taradell.
Col·laborar amb la Comissió de promoció de centre.
 Plantejar àmbits i estratègies de col·laboració i ajudes entre els alumnes: iguals
(d’un mateix curs) i entre alumnes de cursos diferents.

-

Algunes activitats formatives complementàries que coneixem des de l’AMPA:
 Possibilitat d’escollir Francès a 3r d’ESO pels alumnes amb millors notes
d’Anglès.
 Anada a l’Observatori amb els alumnes amb millors notes de Biologia.
 Possibilitat d’aconseguir una millor nota amb treballs complementaris.
 Promoure la presentació oral dels treballs.
 Reforç entre alumnes d’un mateix curs o entre cursos.
 Promoure i motivar la participació dels alumnes a premis literaris,
matemàtiques, etc. del propi Departament d’Ensenyament o altres.
 Concurs d'Anglès Interescolar de Catalunya (The FONIX) en el que hi
participen els alumnes que han tret un excel·lent d’anglès.
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-

 Lliga de debats a l’UVic.
 Participació en el Concurs de Catalunya radio “Els optimistes”, etc.
 Judicis simulats a la UAB, etc.
Exemples de possibles suport de l’AMPA:
 Creació de premis, per exemple a la millor presentació oral per departament o
assignatura: per exemple en forma de beca de llibres pel proper curs, camp de
treball, lot de llibres. Al millor treball escrit per departament, etc.
 Col·laborar en la redacció i enviament de les activitats de l’INS Taradell a la
premsa escrita local i comarcal...

L’INS Menéndez i Pelayo de Barcelona disposa d’aquesta Comissió que té per nom:
Comissió Mixta de Suport i millora dels resultats acadèmics
 Web de l’AMPA: https://ampamenendez.wordpress.com/
 Comissió: https://ampamenendez.wordpress.com/comi-de-seguiment-i-suport/
Acordem contactar des de l’AMPA amb l’AMPA de l’INS Menéndez y Pelayo i des de
direcció amb la direcció d’aquest Institut.
Resposta de l’AMPA:
Aquesta comissió va sorgir arran d'una davallada important en els resultats acadèmics en
el nostre Institut. Hi va participar forces mares i pares amb estreta col·laboració amb la
direcció, tutors i coordinació pedagògica. En un any i mig els resultats van millorar i la
demostració es troba que vam passar de ser un centre amb places buides a haver-hi llista
d'espera (aquest any de 36 alumnes). Posteriorment la comissió va tenir un paper més
passiu per diverses circumstàncies i actualment la majoria o tots els participants ja no hi
són perquè els seus fills van acabar el seu cicle educatiu. El curs passat es va reprendre
amb un estudi amb el propòsit de millorar la informació tramesa per l'Institut als delegats
de classe (famílies) i hi ha la intenció de fer altres accions que ajudin a millorar. Un d'ells
es refereix a assegurar l'ampliació en l'ús de Moodle a totes les assignatures,
proporcionant recursos de formació al professorat.
Som conscients que és important transmetre la voluntat de l’AMPA de col·laborar i de
sumar esforços. En cap cas l’AMPA pretén fer la mínima ingerència a l’activitat i al criteri
docent del professorat.

Participació dels alumnes:
-

-

L’AMPA proposa a Direcció que els representants dels alumnes (del Consell escolar i
pels delegats i delegades de curs) puguin disposar d’un espai/despatx.
També vàrem informar als alumnes en el darrer Consell escolar que valorin la
possibilitat d’utilitzar enquestes via Google Drive per a demanar l’opinió i idees als
companys. Es responen des del mòbil. Caldria disposar dels números de telèfon.
Queda pendent de plantejar als representants dels alumnes en el proper Consell
escolar el tema de l’autoresponsabilització/empoderament en el dia a dia de l’INS:
convivència (a l’aula, entre alumnes, alumnes-professors), neteja (patis i parets
exteriors), residus i deixalles, baixes dels professorat (especialment a Batx)...

Associació d’ex-alumnes.
-

-

L’Àngel té alguns contactes i hi ha interès.
Es comenta que es podria començar amb una activitat. Per exemple que ex-alumnes
de l’INS organitzessin un parell de taules rodones, una de mòduls i una altra
d’universitat (amb carreres de ciències i lletres). Es podria plantejar durant el 1r
trimestre del curs vinent. Intentant buscar algun dia lliure de classes (post-setmanes
d’exàmens?).
També es comenta la informació als pares de 4t d’ESO. La fa direcció i es proposa que
el poguessin acompanyar també ex-alumnes de mòduls i universitaris.
Valorar la possibilitat de crear “Aules lliures” amb alumnes i ex-alumnes de l’INS.
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