Ordre del dia de la reunió AMPA INS Taradell
Dilluns, 27 de febrer 2017 a les 21:00 h a l’INS Taradell

1. Economia.
 Aportació a l’AMPA d’Iddink: segons les condicions actuals, puja a 3.575,64
€. Per tant, la factura corresponent amb el 21% d’IVA pujaria a 4.326,52 €.
 Factura sortida 4t d’ESO imputada a l’AMPA. Aclariment.
Raó Social Client
AMPA INS. TARADELL

NIF
G60795333

2 trimestre
11.800,00

2. Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell del Dll 6 de febrer.
Conclusions:
 Seguint el “Currículum pas a pas”, es proposa efectuar des del centre “Un
pas més”, consistent en demanar als alumnes que van deixant els estudis
de l’Institut, la seva situació en els anys posteriors.
 Millora de la web de l’INS. Dinamitzar-la amb la col·laboració dels
estudiants.
 Creació de l’Associació d’Ex-Alumnes. Inicialment plantejar la participació
d’ex-alumnes que estiguin cursant mòduls i estudis universitaris (de lletres i
de ciències), a les properes reunions informatives de pares i alumnes de 4t
d’ESO. També pels alumnes de 2n de Batxillerat.
 S’informa a la Comissió que cada departament disposa d’un llistat
d’activitats en la línia que proposa l’AMPA de promoció integral de la
diversitat.
Pendents de rebre el llistat i també les propostes de millora del
Departament de Socials (veure annex 1)
 Comiat dels alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batx. Es posa en valor la
possibilitat de fer-ho conjuntament alumnes, professors i famílies.
 Col·laboració entre iguals. L’AMPA, entre els seus objectius: atenció
integral de la diversitat, foment de l’esforç i el talent, també planteja el de
promoure la solidaritat entre alumnes. Hi ha experiències tant a nivell
d’instituts (“Tutories entre iguals”) com a la universitat (Aula lliure) que
pensem val la pena conèixer i en un futur poder-ho plantejar en el nostre
Institut.
 Properes reunions: dilluns 13 de març i 15 de maig, a les 16:30 h a l’INS.
3. Diàlegs en família
 Taller "A contracorrent". Ponent: Núria Grases.
 Pendents d’edició pel Canal-vídeo de l’INS.
 Valoració.
 Altres tallers que porten des de “Fita” via Diputació de Barcelona.
“Qui t’entengui que et compri”. Plantejar contractar-los?
 3r T. Pendent contactar amb el Prof. Xavier Melgarejo. Proposta de tema:
Models educatius a Finlàndia, Alemanya i Catalunya.
 Xerrades pel curs vinent:
 Diputació de Barcelona. Comunicació adequada entre els
adolescents a l’entorn 2.0 (ciberassetjament).
 Posteriorment ens assabentem que el grup FITA, també organitzen
un amb el nom: “Qui t’entengui que et compri!”.
 Dels Cursos de FAPAES. Potser pot portar més persones: “Què
estudiarà? De què treballarà? Les decisions més difícils.”
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4. 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!”
 Alguns aspectes a destacar de l’activitat són:
 El pati és un espai distes que va facilitar que els joves
compartissin el què pensaven amb total lliberta.
 Es percep una necessitat de parlar sobre violència de
gènere.
 Els i les participants destaquen que els hi ha agradat poder
participar en un espai de reflexió. No obstant, es detecten
mancances a l’hora de participar com saber escoltar.
 Propostes de millora:
 Ser més actrius/actors per no deixar una rotllana sola.
 Poder desenvolupar l’acció amb més temps i amb grups més
reduïts.
 Poder fer un pas més. Amb l’activitat s’ha despertat l’interès
dels joves en vers el tema poder-ho complementar amb
tallers, xerrades o documentals posteriors a l’acció.
 Recordatori pel 2n trimestre: 8 març. Dia Internacional de la dona.
5. Altres temes i informacions:
 Formació a les Entitats del poble en el tema de Comunicació 2.0 el Ds
11/03/17 a les 9:30. Ofereix l’Ajuntament de Taradell a l’Espai El Puntal.
Cal inscriure’s 1 setmana abans de l’inici del taller (corberarj@taradell.cat)
 Col·laboració dels Ajuntaments. Esborrany pendent.
 Exterior INS. Pendent resposta Ajuntament: banc trencat, pintades, 3
arbres arrencats, neteja, filtració d’aigües al mur de contenció exterior.
 Campanya de productes de neteja. Segon trimestre des de 3r d’ESO.
 Col·laboració amb el Full informatiu del Carnaval de Taradell 2017.
 Dissabte 11 de març/17. Portes obertes INS Taradell.
6. Properes reunions i activitats:
 Dme 8 març. Dia Internacional de la dona.
 Dll 6 març de 2017 a les 16:30 h. Reunió conjunta AMPA+D.
 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.
_______________________________________

7. 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. PROPOSTES DELS DEPARTAMENTS (febrer 2017)
TECNOLOGIA
 Robots Lego
CATALÀ
 Arrossada a final de curs
CASTELLÀ
 Matinal de cinema o espectacle musical
MATEMÀTIQUES
 Joc Otello per a la cantina
 Vals(premis) per trimestre ABACUS
LLENGUES ESTANGERES
 Audiovisuals en francès:pel·lícules i documentals
 Jocs didàctics: Taboo
 Transport pels classificats del Fonix
 Transport pels exàmens DELF
 Premis a l’esforç (Vals Abacus)
 Participació del professorat a les trobades APAC
 Esmorzar comiat 2n batxillerat
 Xerrada d’alguna personalitat
 Professional per fer algun taller
 Professional per explicar contes
 Auxiliar de conversa
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
EDUCACIÓ FÍSICA
 Micròfons sense fils (2)
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€)
 Novel·les històriques per a les classes: 200€
 Ordinador
 Desplaçament a la UAB a la matinal del Dret
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
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