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Ordre del dia de la reunió AMPA INS Taradell 
 

Dilluns, 28 de novembre a les 21:00 h a l’INS Taradell 
 
 
 

1. Valoració de la Jornada de Eleccions al Consell Escolar. 
2. Valoració de l’Assemblea del passat 24/nov. Mares col·laboradores. 
3. Reunió amb Direcció. Resum. 

 Vàrem transmetre la nostra opinió sobre augmentar el curs vinent la quota 
de material. 

 Verbalitzem la nostra decepció per la falta de col·laboració d’alguns tutors 
d’ESO i Batx. Buscarem alternatives pel curs vinent. 

 L’INS col·laborarà en l’enviament de SMS. 

 Van quedar pendents temes varis: Informació pagament sortides. Natació 3r 
d’ESO. Autocar de Seva. 

4. Economia.  

 Nombre d’alumnes INS: 412. Famílies: 351. Socis: 329 (94%). 

 Identificades 17 famílies pendents de la quota d’AMPA (en falten 22). 

 Talons (de 20€) per l’obsequi als 4 treballs de recerca premiats. Es 
presenten a la Biblioteca del Costa i Font el Dv 02/12 a les 19:00 h. 

5. Blog/web de l’AMPA.  

 Entrades al blog 433 adreces de correus electrònics. Han acceptat: 174.  

 Ja hem publicat 4 post: Benvinguda, Sortida familiar, Assemblea, Eleccions. 
6. Consell Escolar.  

 Previsió de reunió del nou Consell: 17 ó 18/desembre. 

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

7. Dia Internacional.  

 25 nov. Violència de gènere. Performance (en horari de pati). Col·loqui 
preparat per alumnes de Batx i fet a la biblioteca de l’INS. Valoració? 

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

 Es filmarà la xerrada. Ho fan 3 alumnes de 3r d’ESO. Es penjarà al Canal 
vídeo de l’INS. 

 Full fet. Enviarem la informació pel blog el 05/12 i el SMS el 08/12. 
9. Sortida familiar. Dv 13 de gener/2017. Teatre Lliure.  

 Nombre d’inscrits. Llistat de reserva. Transferència abans del 23/12/2016. 
10. Butlletí de l’INS. Presentat l’article/col·laboració de l’AMPA.  
11. Campanya de reducció de residus a l’INS.  

 Problemes de neteja a l’INS. S’ha parlat amb l’Ajuntament. 

 Pendent Full informatiu dirigit a les famílies sobre els esmorzars i residus. 
12. Festival de l’INS de Nadal. Serà el dijous dia 22/12 a les 19:00 h al Costa i Font. 

 Recordar que per aquest mateix dia pel matí l’AMPA fa arribar a l’INS les 
coques amb xocolata. Recordar també de fer-ne sense gluten. 

13. Proposta de la Judit Labró. Experiència en temes informàtics a Torelló. 
 

14. Properes reunions: 

 Conjunta AMPA+D: Dll 05/12 a les 16:30 h.  

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

 AMPA: Dll 19/12 a les 21:00 h a l’INS Taradell 


