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Ordre del dia de la reunió AMPA + Direcció 
 

Dilluns, 3 d’abril 2017 a les 16:30 h a l’INS Taradell 
 
 

1. Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell del Dll 13 de març. 

 Associació d’Ex-Alumnes. Xerrada pels alumnes i famílies de 2n de Batxillerat els 
dies 21 o 28 d’abril a les 19:30 h.  
o Per la nostra part han confirmat: Joan Casulleres. 1r de Biologia. UVic; Genís 

Serrabassa. 2n d’Enginyeria Multimèdia. La Salle. Barcelona; Maria del Mar 
Espinàs. 2n d’Enginyeria Industrial. UPC Barcelona. 

o Tots demanaven una mica de guio. Concretar-lo. 

 Promoció integral de la diversitat. Proposta de l’AMPA, entre les proposades pels 
Departaments i l’Equip directiu, les iniciatives que s’ha pensat promoure:  

 

Activitat Pressupost 

Teatre a 4t d’ESO 918,00 

Vals ABACUS (premis) per a incentivar el treball i la feina ben 
feta: Matemàtiques, anglès, francès i programa ILEC 

1.362,00 

Micròfons sense cables per a la biblioteca i educació física 150,00 

Sortida per a la descoberta històrica i de la natura al Parc 
Natural del Montseny 

350,00 

15 cavallets pel Departament de Visual i Plàstica 120,00 

Joc “Otelo” del Departament de Matemàtiques 100,00 

TOTAL  :   3.000,00 
 

 Col·laboració entre iguals. Informació dels INS de la zona que tenen o han tingut 
propostes en aquest sentit. 

 
2. Diàlegs en família. S’acorda per finals d’abril fer una xerrada de FAPAES. Títol: “Què 

estudiarà? De què treballarà? Les decisions més difícils.”  

 Pendent penjar al Canal-vídeo de l’INS el darrer Taller "A contracorrent" de la 
ponent: Núria Grases. 

 
3. Dia Internacional. 3r trimestre. Pendent de concretar. Es van proposar: 9 de maig. Dia 

d’Europa i 21 maig. Diversitat cultural i pel diàleg. 

 Per a futures jornades valdria la pena aprofitar la feina per a que el màxim 
d’alumnes poguessin participar. 

 
4. Consell escolar municipal de Taradell. Taula de convivència. 

 Es vol fer una nova reunió amb la participació de les Entitats de Taradell, entre 
elles l’AMPA de l’INS.  

 Es volen abordar temes com l’assetjament, violència masclista, ús de les noves 
tecnologies, etc. 

 La Mònica Llovera hi assistirà en representació de l’AMPA.  

 Es comenta que estaria bé demanar quins recursos s’hi pensen esmerçar i quin 
retorn hi haurà, en el nostre cas, per l’INS. 

 
5. Concurs de Sant Jordi. Proposta del Departament de Llengua: 

 Dilluns dia 03 d’abril l’AMPA puntuarà els treballs de 1r i 2n d'ESO i ens repartirem 
els treballs de 3r, 4t i Batx. 

 Lliurem les valoracions el divendres dia 7 d'abril. 

 Vals. Quantitat sol·licitada per l’INS d’uns 700 i pico d’euros.  
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6. Sortida familiar. Viladrau.  

 Tema: Descoberta històrica i de la natura al Parc Natural del Montseny. 

 Hem proposat a les professores Carme i Ceci els dies 14 o 21 de maig. Pendent de 
concretar. 

 El Nacho es cuidarà de coordinar els guies i també de fer el full informatiu. 
 

7. Secció esportiva de Voleibol lligada a l’AMPA INS Taradell.  

 Unes mares que les seves filles fan Voleibol demanen poder crear una Secció 
esportiva dins de l’AMPA. Ens han fet arribar la documentació que ho regula. 

 L’AMPA ho estudiarà i procurarà donar totes les facilitats possibles. 

 Actualment són 8 nenes (1 de 1r d’ESO i 7 que ara fan 6è de Primària i el curs 
vinent totes venen a l’INS). Es federarien. Entrenarien 1 dia a la setmana a l’INS  i 1 
dia al Pavelló. Saben que ho han de demanar a l’Ajuntament. S’ocuparan de tot. 

 Evidentment quedaria obert a tots els alumnes de l’INS. 
 

8. Altres temes i informacions: 

 Exterior INS.  Pendent: banc trencat, pintades, filtració d’aigües al mur de 
contenció exterior. 

 
9. Properes reunions i activitats: 

 Dll 24 d’abril 2017 a les 21:00 h. Reunió d’AMPA. 

 Dll 15 de maig 2017 a les 16:30 h Reunió Comissió Mixta de l’INS Taradell. 

 Dll ___ de maig 2017 a les 16:30 h. Reunió d’AMPA i direcció. 
 
_______________________________________ 
 
 

10. Temes pendents/recordar: 
 

 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. 
 
 

  
 


