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Ordre del dia de la reunió AMPA + Direcció  
INS Taradell 
 

Dilluns, 23 de gener a les 16:30 h a l’INS Taradell 
 
 
 
 
 

1. Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell. 

 Conclusions del Consell Escolar de Centre. 

 Composició de la Comissió. 

 Objectius: 
 Proposats per l’Àngel: Acordar les propostes dels departaments. 

Associació d’ex-alumnes. 
 Proposats per l’AMPA (veure annex 1): 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. 

2. Diàlegs en família del passat 13/12/16. No editar-la pel Canal-vídeo de l’INS.  
3. Esmorzar a l’INS. Valoració. 
4. Festival de l’INS de Nadal del dia 22 Des. Valoració. 

 Teatre a 4t d’ESO. Valoració 
5. Sortida familiar del Dv 13 de gener/2017 al Teatre Lliure. Valoració. 
6. Diàlegs en família (2n Trimestre). Propera sessió: Taller "A contracorrent". 

 Ponent: Núria Grases (Formadora en educació emocional i economista).  

 Dia: Dj. 02/02/17 a les 19:00 h. 

 Concretar SMS. Preparar biblioteca/projector. Informació alumnes Batx. 
7. Altres temes: 

 Inici de classes 2017. Calefacció. 

 Exterior INS: banc trencat, pintades, 3 arbres arrencats, neteja 

 Campanya d’Aliments i productes de neteja. Es portarà a terme el 
segon trimestre des de la tutoria i alumnes de 3r d’ESO. Col·laboració 
de l’AMPA? 

8. Propera reunió: 

 Conjunta AMPA+D: Dll __ de febrer de 2017 a les 16:30 h.  
 
 
_______________________________________ 
 
 
 

9. Temes pendents/recordar: 
 

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

 Proposta de millora resultats de la Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO. 
Valorar la nostra realitat. Propostes: suport entre iguals, Aula Lliure. 

 Promoció de premsa (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/incentivar la participació d’alumnes de l’INS en activitats al poble. 
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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. 
 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/ 
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