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Ordre del dia de la reunió AMPA INS Taradell 
Dilluns, 24 d’abril 2017 a les 21:00 h a l’INS Taradell 
 
 

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

 Associació d’Ex-Alumnes. S’ha concretat la Xerrada pels alumnes i famílies de 2n 
de Batxillerat pel dv dia 28 d’abril a les 19:30 h. INS i AMPA hem redactat 
conjuntament el guió.  

 Promoció integral de la diversitat. Acord de promoció de l’AMPA. L’Àngel 
informarà als Departaments de la subvenció concedida. Pendents de la seva 
resposta i com concretem la seva execució:  

 

Activitat Pressupost 

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 

15 cavallets pel Departament de Visual i Plàstica 120,00 

Joc “Otelo” del Departament de Matemàtiques 100,00 
 

 Col·laboració entre iguals. S’ha contactat amb l’IES Tona. Fan la col·laboració entre 
1r i 3r d’ESO. No s’ha parlat amb l’IES Vic. 
o Valorar des de l’AMPA posar-nos en contacte amb les AMPAs de IES Tona i IES 

Vic. 
 
2. Diàlegs en família.  

 Xerrada 3r trimestre: Títol: “Què estudiarà? De què treballarà? Les decisions més 
difícils.” de Formació de FAPAES. Dme 26 d’abril a les 19:30 h. 

 Pendent de penjar-se al Canal-vídeo de l’INS el Taller "A contracorrent". 

 Pel Curs vinent disposem: 
1. “Com Acompanyar la sexualitat durant l'adolescència". Contacte Mònica. 
2. “Qui t’entengui que et compri”.  Del Grup FITA (Núria Grases). Dels Cursos 

de FAPAES. 
3. Comunicació adequada entre els adolescents a l’entorn 2.0 

(ciberassetjament). Demanada a la Diputació de Barcelona pel curs vinent.  

 Contactar i coordinar-nos el curs vinent amb les AMPA de Taradell. 
  

3. Dia Internacional. 3r trimestre. S’acorda preparar pel 9 de maig. Dia d’Europa. 

 Intentar promoure l’activitat per a que el màxim d’alumnes puguin participar. 
 
4. Consell escolar municipal de Taradell. Taula de convivència. 

 Pendents de la propera reunió. Responsable: Mònica Llovera.  
 
5. Concurs de Sant Jordi. 

 Avaluació dels treballs d’ESO. De batxillerat no ha participat cap alumne/a. 

 Inputs arribats a l’AMPA de la festa? 

 Els Vals de St. Jordi aquest any posen: Vàlid fins el 30 de juny de 2017. 
  

6. Sortida familiar. Viladrau.  

 Tema: Descoberta històrica i de la natura al Parc Natural del Montseny. 
o Pendents concretar el dia (14 o 21 de maig), continguts i horari. 
o Pendents del full informatiu i difusió. 
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7. Altres temes i informacions: 

 Moviments del Blog (darrer mes): Cursos estiu 2017 de la UAB, Diàlegs en família 
del 26 d’abril. 

 Col·laboració dels Ajuntaments. Carta elaborada pel Nacho.  
o Què oferim? Què demanem? 
o Concretar com es contacte amb els Ajuntaments, què aportem i què 

demanem. Plantejar-ho després de final de curs. 

 Pissarra digital. Des de direcció es demana la compra d’una nova pissarra digital 
per adequar el laboratori de biologia i convertir-la en aula. Es considera que és 
millor que el 4t grup que el proper curs farà 3r d’ESO pugi estar al primer pis.  

 Curs 2017-18. Novament tindrem 4 grups a 1r d’ESO. 

 Butlletí INS de final de curs. Participació de l’AMPA. Últim dia: dilluns 8 de maig. 

 Cinquena llengua: Alemany. L’ED està valorant seriosament aquesta possibilitat 
com a optativa el curs vinent a 2n o 3r d’ESO? 

 Campanya de productes de neteja. Recollida fins el dia 29 de març. Resultats? 

 Exterior INS.   
o S’han plantat 3 noves alzines al carrer i s’ha arreglat el banc trencat. 
o L’Ajuntament assumeix els arranjaments del patí i el Departament les millores 

a la teulada. 
o Pendent de resoldre les pintades i valorar les filtració d’aigües al mur de 

contenció exterior. 

 Secció esportiva de Voleibol lligada a l’AMPA INS Taradell.  
o S’ha informat a direcció i també es valora positivament. 
o Material enviat. Signen president i secretària. Pendent de concretar la seva 

col·laboració a l’AMPA.  
 
8. Precs i preguntes. 

 
9. Properes reunions i activitats: 

 Abril: 
o Dme 26 d’abril 2017 a les 20:00 h. Diàlegs en família. 
o Dv 28 d’abril 2017 a les 19:30 h. Xerrada dirigida als alumnes i famílies de 2n 

de Batxillerat. Ponents Ex-Alumnes de l’INS.  

 Maig:  
o Dll 8 de maig 2017 a les 16:30 h. Reunió d’AMPA i direcció. 
o Diu 14 o 21 de maig. Sortida familiar a Viladrau. 
o Dll 15 de maig 2017 a les 16:30 h Reunió Comissió Mixta de l’INS Taradell. 
o Dll 29 de maig 2017 a les 21:00 h. Reunió d’AMPA. 

 
 
 
_______________________________________ 
 
 
 

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. 

 Promoure/incentivar la participació d’alumnes de l’INS en activitats al poble. 


