Ordre del dia de la reunió AMPA + Direcció INS Taradell
Dilluns, 12 de juny 2017 a les 16:00 h a l’INS Taradell
1. Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell del Dll 13 de març.
-

-

-

-

-

“Un pas més”. Pendents del qüestionari.
Millora de la web de l’INS. Pendents de les conclusions de l’ED. L’AMPA va aportar web
d’interès i també estaria disposada a finançar els canvis a la web o també es podria
demanar la col·laboració de pares o antics alumnes.
Creació de l’Associació d’Antics Alumnes. Des de l’AMPA s’han buscat Estatuts d’Antics
alumnes (per ex. els de la Politècnica de Girona, són del 2010). Propostes de
col·laboració pel curs vinent?
Promoció integral de la diversitat.
 Vals ABACUS per a incentivar el treball i la feina ben feta (Matemàtiques,
Anglès i Francès). Pendent que els Departaments presentin els criteris
d’adjudicació. En cas que no s’hagi fet, destinar la quantitat al pagament de la
pissarra digital, que aquest any no estava prevista.
 Micròfons sense cables. Pendent compra per l’INS.
 15 cavallets pel Departament de ViP. Pendent de resposta del Departament.
 Joc “Otelo” del Departament de Matemàtiques. Pendent de compra.
Comiat dels alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batx del 29 de juny.
 L’AMPA pagarà els piscolabis. Està encarregat. El portaran a les 09:30 h.
 L’AMPA considerem que el comiat hauria de ser també de les famílies.
Insistirem per a que el curs vinent sigui possible.
Col·laboració entre iguals. L’AMPA considera que és una excel·lent eina per a valorar
els alumnes “brillants” i a la vegada promoure valors com “compartir”, “ajuda mútua”,
“comunitat d’alumnes”. No se’ns escapa que és un tema difícil i complex i que
requeriria canvis metodològics que impliquen a tot el claustre.
 Des de l’AMPA proposem un pilot dins del Projecte de convivència:
Tutorització dels alumnes de 1r d’ESO per alumnes de batxillerat durant els
primers 15 dies de curs (2-3 trobades en horari lectiu, aprofitant patis?).
 L’AMPA ens preguntem per la iniciativa que porta la professora Ceci Cuenca de
Mediació. Pensem que és molt interessant però no sabem si segueix en actiu i
quina ha estat la seva activitat aquest Curs.
 Des de l’AMPA ens plantegem la possibilitat d’organitzar una xerrada pel Grup
de recerca d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB (Adreça:
http://grupsderecerca.uab.cat/grai/) convidant l’equip directiu i professorat
voluntari de l’INS. Es podria programar un dilluns per ex de 2/4 de 4 a les 5 de
la tarda. Ens preguntem si també obert a les famílies? a altres AMPAs de
Taradell i mestres interessats?

2. Taula de Convivència. Assetjament escolar. Reunió AMPA’s celebrada el dilluns 8 de maig
de 2017 a les 19:00 h a Ajuntament de Taradell (Sala de plens).
-

-

Hem plantejat a l’Agustí Bancells que el més important és identificar els casos. Hem
proposat realitzar una enquesta dirigida a les famílies que es podria tirar endavant
amb certa celeritat a l’inici del curs i pensem que es podria completar amb una
enquesta dirigida també als alumnes de primària i de secundària. Caldria la
col·laboració sobretot dels centres i també de les AMPAs. Aquestes dues enquestes
seria molt interessant de comparar-les.
Altres temes: Fracàs escolar. Discriminació en la continuïtat de la formació postobligatòria. RRI de secundària (equilibri entre sancions i acompanyament educatiu).
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3. Dia Internacional.
-

De cara el curs vinent Direcció proposa implicar els Departaments i que siguin aquests
qui facin la proposta. Per exemple: Dia de la ciència, de la robòtica, etc.
Valorar reduir l’expectativa i que es faci 1 dia internacional per tot l’INS i any.
També es proposa que els dies internacionals podrien ser el tema (fil conductor) dels
propers Jocs florals de St. Jordi.

4. Altres temes i informacions breus:
-

Curs 2017-18. 4 grups a 1r d’ESO. Reestructuració dels Laboratoris. Està concretat?
Pissarra digital. S’instal·laria el juliol. L’AMPA pagaria el mateix que el curs passat.
Col·laboració dels Ajuntaments. Contactar amb els Ajuntaments: Viladrau, Seva, SEB i
Espinelves després de finalitzar els curs. Farem arribar la carta a l’Àngel.
Petició de l’Ajuntament d’Espinelves. Cartell de la Fira de l’Avet.
Diàlegs en família. Pendents de penjar-se al Canal-vídeo les Xerrades del dia 2 de
febrer i la del passat 26 d’abril.
Correus electrònics dels pares pel curs vinent.

5. Aspectes a considerar abans de finalitzar les reunions de l’AMPA amb direcció:
-

-

Llengües:
 Intercanvi amb l’INS francès. Propostes pel curs vinent. Major implicació de
l’AMPA.
 Cinquena llengua: Alemany. Novetats?
 Excel·lència en llengües estrangeres. L’AMPA proposa valorar voluntaris:
pares, mares, antics alumnes, etc.
Recuperacions a Batx. Màxim assolible un 5. Altres Instituts? Normativa del
Departament?
Tutoria a 2n de Batx.
Potenciar i apostar aquest curs per l’estada en l’empresa.
“Rumors...”. Alguns alumnes es plantegen fer el Batx a l’IES Vic.
Resultats de l’enquesta de l’INS. Famílies.
Informació de Catalunya radio sobre la indicació del Departament: data de finalització
de les classes el 21 de juny per a tots els alumnes.
No hem pogut obrir la porta del carrer. Canvi de pany?

6. Properes reunions i activitats:
-

Reunió d’AMPA. Dll 19 de juny 2017 a les 21:00 h.
Reunió Comissió Mixta de l’INS Taradell. Dma 4 juliol 2017 a les 18:00 h
Darrera reunió AMPA + Direcció abans de l’estiu?
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