Ordre del dia de la reunió AMPA + Direcció
Dilluns, 6 de març 2017 a les 16:30 h a l’INS Taradell
1. Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell del Dll 6 de febrer.
 Pensem que potser requereix una certa prioritat la concreció de les dates
de les reunions informatives dirigides a pares i alumnes de 4t d’ESO i 2n de
Batx amb la col·laboració d’ex-alumnes.
 Pendent enviar a l’AMPA el llistat d’activitats dels Departaments que
disposa la Cristina Guergue en la línia de promoció integral de la diversitat.
2. Diàlegs en família
 Pendent d’edició pel Canal-vídeo de l’INS del darrer Taller "A contracorrent"
de la ponent: Núria Grases.
 La xerrada de l’AMPA proposada pel 3r T queda anul·lada per la mort del
Prof. Xavier Melgarejo. Pendents de concretar una nova proposta.
3. Dia Internacional.
 Avaluació 25N. Dia Internacional per l’Eradicació de la Violència de Gènere.
“A Cegues No Mola: en l’amor no tot s’hi val!”
 Fem lectura de l’avaluació que han fet.
 Per la nostra part seria una activitat a NO repetir.
 Propera celebració (2n trimestre): 8 març. Dia Internacional de la dona.
4. Altres temes i informacions:
 Exterior INS. Pendent resposta Ajuntament: banc trencat, pintades que van
en augment, neteja, filtració d’aigües al mur de contenció exterior.
 S’han plantat 3 noves petites alzines a fora al carrer.
 Campanya de productes de neteja. Segon trimestre des de 3r d’ESO.
 Pendent.
 Dissabte 11 de març/17. Portes obertes INS Taradell.
 Hi anirà en Jordi, en representació de l’AMPA
5. Propostes de subvenció de l’AMPA. Veure comentaris a l’Annex 1.
6. Precs i preguntes:
 A la reunió de l’AMPA s’acorda demanar a la propera reunió amb direcció:
quins problemes destacats tenen i com es treballa la disciplina a l’INS?
Constatem, per exemple:
 A 1r d’ESO, fulls d’incidències que es retiren abans de l’Esquiada.
 Problemes greus de disciplina a 1r d’ESO C i 2n d’ESO A.
 Esquiada. Es van canviar les peticions inicials de nivell per falta d’alumnes i
no es va informar fins que van ser allà.
 Nivell baix dels Teatres en anglès. S’avalua amb els alumnes?
 Departament de Tecno. Baixes i jubilació. Substituts?
7. Properes reunions i activitats:
 Ds 11 març. Portes obertes INS Taradell.
 Dll 13 de març a 16:30 h. Reunió Comissió mixta de promoció de l’INS:
 Dll 27 de març 2017 a les 21:00 h. Reunió d’AMPA.
 Dll __ d’abril 2017. 16:30 h. Reunió d’AMPA + Direcció.
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Annex 1. PROPOSTES DELS DEPARTAMENTS (febrer 2017)
NOTA: RESPOSTA DE L’AMPA.
INICIATIVES QUE ESCOLLIRIEM PER AQUEST CURS 2016-17

TECNOLOGIA
 Robots Lego
o Ja es va invertir. No tenim informació que s’hagin programat.
CATALÀ
 Arrossada a final de curs.
o S’abordarà des de la Comissió mixta.
CASTELLÀ
 Matinal de cinema o espectacle musical.
o S’ha fet el teatre de català. Musical, pel curs vinent?
MATEMÀTIQUES
 Joc Otello per a la cantina.
o Possible, si el preu és ajustat.
 Vals (premis) per trimestre ABACUS.
o MOLT bé.
LLENGUES ESTANGERES
 Audiovisuals en francès: pel·lícules i documentals.
o YouTube n’està ple.
 Jocs didàctics: Taboo
 Transport pels classificats del Fonix
o Responsabilitat dels pares. L’AMPA podria assumir coordinar el transport.
o Perquè no s’amplia a 1r i 2n de Batx?
 Transport pels exàmens DELF
o Ídem Fonix.
 Premis a l’esforç (Vals Abacus)
o MOLT bé, per a Francès i Ànglès.
 Participació del professorat a les trobades APAC
 Esmorzar comiat 2n batxillerat
o S’abordarà des de la Comissió mixta.
 Xerrada d’alguna personalitat
 Professional per fer algun taller
 Professional per explicar contes
 Auxiliar de conversa
o Buscar voluntaris/es, per exemple de la UVic, facultat de traducció i
interpretació, escola d’idiomes, professors de Acadèmies de Taradell...?
EXPERIMENTALS
 Despeses de la trobada de mediadors
 Despeses del curs de les Partícules
 Millorar l’estat dels laboratoris(campana de gasos)
VIP
 Una taula de llum
 15 cavallets
o Assumible.
EDUCACIÓ FÍSICA
 Micròfons sense fils (2)
o Per a biblioteca i EF. Demanar pressupost.
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MÚSICA
 Insonorització de la classe
ORIENTACIÓ
 Programa GROVE (millora de les relacions i prevenció de conflictes):1.500€
 Ordinador
 Proves d’avaluació psicopedagògica (competències bàsiques):2.500€
 Material fungible:100€
 Jocs didàctics:200€
CIÈNCIES SOCIALS
 Mapes del món per a les aules (10 pòsters plastificats de130x97 cm: uns 200€)
o A partir de la quota de material...
 Novel·les històriques per a les classes: 200€
 Ordinador
 Desplaçament a la UAB a la matinal del Dret
o Responsabilitat dels pares. L’AMPA podria assumir coordinar el transport.
 Proposta de des l’AMPA de Sortida guiada al Parc Natural del Montseny
o Títol: Descoberta històrica i de la natura al Parc Natural del Montseny.
o Podríem parlar del Bandolerisme (La Sala), potser també de les viles
cremades del 1714... i tota la natura que siguem capaços de veure i
comentar.
o Proposta a Carme Terricabras i Ceci Cuenca
o Pensant en convidar un curs... (per exemple tercer?) i després obert a totes
les famílies (i fills i filles) i professors/es que volguessin.
o Es podria fer a la primavera, un dissabte o diumenge al matí, demanar
d’entrada 2 guies (1 guia per 25-30 persones). És el que pagaria l’AMPA.
o S’hi podria anar amb cotxes particulars (que podríem coordinar per a que
tothom tingues cabuda) i per si algunes famílies es volen quedar a dinar...
DIRECCIÓ
 TV pantalla gran a la Biblioteca(substitució del canó i la pantalla actual)
 Sistema videovigilància dels accessos al centre (passadís, consergeria...)
 Promoció estalvi energètic: mesura consums, presentació dades,accions
_____________________
Conclusió:
En una primera valoració l’AMPA estaria disposada a subvencionar aquest Curs 16-17:

Activitat

Pressupost

Teatre a 4t d’ESO
Vals ABACUS (premis) per a incentivar el treball i la feina
ben feta: Matemàtiques, anglès, francès i programa ILEC
Micròfons sense cables per a la biblioteca i educació física
Sortida per a la descoberta històrica i de la natura al Parc
Natural del Montseny. Amb la col·laboració de les
professores Carme Terricabras i Ceci Cuenca
15 cavallets pel Departament de Visual i Plàstica
Joc “Otelo” del Departament de Matemàtiques
TOTAL :

918,00
1.362,00
150,00
350,00
120,00
100,00
3.000,00
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