Conclusions 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. L’ED ha passat l’encàrrec a la Comissió de Promoció de
Centre.
 L’AMPA recorda que disposa d’una relació de web d’interès i també que
estaria disposada a finançar els canvis a la web o demanar la col·laboració de
pares o antics alumnes. També proposem incloure els sistema moodle.
Col·laboració dels Antics Alumnes.
 Des de direcció a l’inici del curs vinent es convidarà a tots els exalumnes a
participar en diverses activitats: portes obertes i taules informatives dirigides a
4t d’ESO i 2n de Batx. L’AMPA comenta que també es podria demanar per
l’excel·lència en anglès.
 Més endavant es podria plantejar la redacció d’uns Estatuts (per ex. els de la
Politècnica de Girona, són del 2010).
Promoció integral de la diversitat.
 Vals ABACUS. Queden congelats i els diners es destinaran al pagament de la
pissarra digital, que inicialment no estava prevista.
 Micròfons sense cables. Pendent comprar-los l’INS.
 15 cavallets pel Departament de ViP. No es necessitaran perquè s’han
remodelat els laboratoris. L’ED demana si la quantitat prevista es podria
reinvertir en un canó projector pel laboratori de ViP. Val uns 400€.
 Joc “Otelo” del Departament de Matemàtiques. Pendent de compra.
Comiat dels alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batx del 29 de juny a les 10 h (90 alumnes i
15 professors) i a les 13 h (45 alumnes i 15 professors).
 L’AMPA pagarà els piscolabis. Se n’ha ocupat la Mireia. El portaran a les 9:30 h.
 A petició de l’AMPA, l’ED revisarà pel curs vinent la possibilitat de fer el comiat
també amb les famílies.
 Demanem que també es consensuï el dia amb els/les alumnes.
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.
 A proposta de l’AMPA, l’ED valorarà incloure dins del Projecte de convivència
(impulsat pel Departament d’una durada de 3 anys) la 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?).
 Pregunta de l’AMPA respecte a la important iniciativa que porta la professora
Ceci Cuenca de Mediació.
i. Es considera que actualment el nivell d’aprofitament d’aquest recurs
és escàs i caldrà reforçar-lo de cara el curs vinent.
ii. Els problemes greus es reserven a l’equip de Psicopedagogia i Direcció.
iii. Es proposarà que l’espai de tutories puguin abordar més els problemes
de convivència. Que els alumnes puguin informar, des de l’anonimat,
els problemes, per ex: urnes? Es parla d’un banc de problemes.
 S’accepta la proposta de l’AMPA d’organitzar el curs vinent una xerrada pel
Grup de recerca d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB però fora de
l’horari laboral. Per tant l’assistència seria voluntària. S’acorda convidar a
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l’equip directiu i tots els professorat de l’INS i també a la resta d’AMPAs i
mestres de Taradell.
Adreça del grup: http://grupsderecerca.uab.cat/grai/
 L’IES Tona enviarà a Direcció la memòria del seu programa. La seva experiència
però està molt centrada en el tema d’assetjament i els alumnes de 1r-3r d’ESO.
 L’AMPA també podria demanar l’experiència de l’IES Vic.
2. Taula de Convivència. Assetjament escolar. Reunió AMPA’s de Taradell celebrada el
dilluns 8 de maig de 2017 a les 19:00 h a Ajuntament de Taradell (Sala de plens).
-

-

-

L’AMPA de l’INS 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.
 Des de direcció es donarà suport a les enquestes.
Altres temes: Fracàs escolar. Discriminació en la continuïtat de la formació postobligatòria. RRI de secundària (equilibri entre sancions i acompanyament educatiu).
 Direcció informa que s’ha consensuat fa poc amb els Serveis socials de
l’Ajuntament de Taradell (Agustí Bancells) que actualment els alumnes
expulsats aniran de 10-13 h a Serveis socials de l’Ajuntament, amb l’Agustí o la
Marta Morató. També s’ha acordat que un alumne aquest estiu farà, amb
acord dels seus pares, serveis comunitaris durant el mes de juliol.
Responsables de l’AMPA: Mònica i Jordi?

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.
 Des de direcció es proposarà al Departament de Tecnologia iniciar una
assignatura optativa (normalment de 3 m) de robòtica.
 Des de l’AMPA es podria plantejar la subvenció d’aquest projectes.
Queda presentada la proposta de valorar reduir l’expectativa d’aquest curs i que es
faci 1 dia internacional per tot l’INS i any. També la de que els dies internacionals
podrien ser el tema (fil conductor) dels propers Jocs florals de St. Jordi.

4. Concurs de Sant Jordi.
-

Col·laboració de l’AMPA. S’han entregat 43 vals (numerats i signats del 1 al 43) de 10 i
15 euros. Pagament pendent a la Llibreria Estudi.
Resposta de la Llibreria. El termini és fins el 30 de juny.
Es comenta amb direcció que la iniciativa del Mag va ser poc reeixida.

5. Altres temes i informacions breus:
-

-

Curs 2017-18. 4 grups a 1r d’ESO. Ja està concretada la reestructuració dels
Laboratoris. Dels 3 laboratoris de ciències: un serà de biologia, l’altre de física i química
i el tercer (del 1r pis) es reconvertirà en aula per acollir el 4t grup de 3r d’ESO. Les 2
aules de Tecno, la gran es partirà en dos espais, i la part gran serà per Tecno i la petita
per ViP i la segona aula (més petita), també serà per a ViP. Aquestes obres (treure
unes piques i posar un separador mòbil) les assumirà l’Ajuntament de Taradell.
Pissarra digital. S’instal·laria el juliol. L’AMPA pagarà el mateix que el curs passat.
Col·laboració dels Ajuntaments. Contactar amb els Ajuntaments: Viladrau, Seva, SEB i
Espinelves després de finalitzar els curs.
 Pendent de fer arribar la carta a l’Àngel.
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-

Petició de l’Ajuntament d’Espinelves. Cartell de la Fira de l’Avet.
 Pendents de la resposta del Departament de ViP.
Diàlegs en família. Responsable de l’AMPA.
 Pendents de penjar-se al Canal-vídeo les Xerrades del dia 2 de febrer i la del
passat 26 d’abril. El curs vinent es demanarà als alumnes voluntaris que
s’ocupen de la gravació que pengin els vídeos en un termini raonable de
temps.
 Temes proposats pel curs vinent:
1. “Com Acompanyar la sexualitat durant l'adolescència". Contacte Mònica.
2. “Qui t’entengui que et compri”. Grup FITA (Núria Grases). Curs FAPAES.
3. Comunicació adequada entre els adolescents a l’entorn 2.0
(ciberassetjament). Demanada a la Diputació de Barcelona pel curs vinent.
4. Xerrada pel Grup de recerca d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB.
 Contactar i coordinar-nos el curs vinent amb les AMPA de Taradell.

6. Correus electrònics dels pares pel curs vinent. Des de direcció, s’inclourà en el full que es
demana aquesta informació als pares pel Centre, l’autorització per a lliurar-la a l’AMPA.
7. Aspectes a considerar abans de finalitzar les reunions de l’AMPA amb direcció:
-

-

-

-

Llengües:
 Intercanvi amb l’INS francès. L’AMPA hi participarà de forma més activa.
 Cinquena llengua: Alemany. Pendent.
 Excel·lència en llengües estrangeres.
i. S’acorda que direcció demanarà la col·laboració d’antics alumnes.
ii. L’AMPA buscarà 2-3 pares/mares voluntaris.
Recuperacions a Batx. Màxim assolible un 5. Altres Instituts i a la universitat no és així.
No és normativa del Departament. Van ser un acords de Centre amb l’objectiu
d’afavorir el treball regular dels alumnes.
 Es dóna el fet que els exàmens de recuperació tenen una menor dificultat.
 S’informa que tots els alumnes, un cop aprovat l’examen, poden anar a
millora. L’AMPA diem que les famílies no disposem d’aquesta informació i que
potser caldria més informació i transparència. Creiem que no tots els
departament donen aquesta possibilitat i menys encara als alumnes després
d’una recuperació. Les millores solament permeten pujar 1 punt la nota.
Tutoria a 2n de Batx. Es preveuen canvis pel curs vinent.
Informació de Catalunya radio sobre la indicació del Departament: data de finalització
de les classes el 21 de juny per a tots els alumnes.
 Des del Departament es va donar l’ordre de tacar els INS a les 15:00 h amb tots
els alumnes “dins”. Aquest any no es complirà. Des de direcció se’ns informe
que hi haurà 3 dies que no serà així. El curs vinent el compliment serà del
100%.
i. Comenta que podria posar-se en risc el compromís d’alguns professors
a l’hora de dedicar temps a sortides i sobretot de sortides que de 1 o
més dies.
ii. Des de l’AMPA es podria plantejar algun reconeixement a aquests
prefossors i tutors que dediquen temps als alumnes fora de l’horari
escolar: sortides, viatges, activitats...
Ja disposem de la clau nova de la porta del carrer. Van haver de canviar el pany.
Enquesta d’avaluació de l’Activitat de l’AMPA. Donem l’ok?
Moviments del Blog (mes de maig-juny): Cursos d’estiu d’EL PUNTAL. Qüestionari de
valoració de l’INS Taradell. Consells per a un bon us de les pantalles.
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-

-

Llibres dels grups ABC que els professors indiquen que es subratllin els Ecobooks i fins i
hi tot els professors mateixos corregeixen amb bolígrafs vermell els llibres. Resposta
de la professora Amàlia: no són EcoBooks.
Altres informacions rellevants:
 El curs vinent la dotació de professorat passarà de 40,5 a 44 dotacions. Cada
dotació són 20 hores de professorat. Això permetrà poder desdoblar més
grups i donar una major qualitat educativa.
 Es parla dels problemes greus de convivència, 1r i 2n d’ESO A. Direcció ens
informa que el Centre i ell personalment han treball des de fa 2 anys aquest
greu problema: incrementant les (poques) hores de vetlladora, demanant
reducció horari pels alumnes amb problemes greus, demanant activitats
extraescolars en horari lectiu. També se’ns informa que el curs vinent 2
alumnes que farien 3r d’ESO deixaran el centre, segurament durant l’inici del
1r trimestre.
 Lligat amb aquest cas es parla del comiat que alumnes de 2n d’ESO A van fer al
seu tutor Josep Saperes.

8. Altres propostes pel curs vinent:
-

-

-

Canvis a la Junta de l’AMPA. Parlar amb altres pares i mares voluntaris.
Sortides familiars 2017-18:
 Sortida guiada a Viladrau. S’ha pagat l’anterior?
 Una segona tipus Teatre Lliure o similar?
Cine-fòrum 2017-18. Per ex. Inside Job. Explica com va succeir la crisi econòmica global
del 2008 que va costar a desenes de milions de persones els seus estalvis, els seus
treballs i les seves cases… Demanar a l’Enric Casulleras i la Carme Terricabras que la
comentin.
Plantejar pel·lícules similars, crítiques, també amb contingut històric... i comentar-les.
Millores al Blog de l’AMPA.
Subvenció de l’Ajuntament de Taradell. Estat de comptes de l’AMPA.
Petició d’una mare d’avançar el pagament dels llibres i retornar-nos l’import a poc a
poc.

9. Queda pendent per a la propera reunió amb Direcció:
-

-

Potenciar i apostar 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.
Resultats i propostes de millora dels resultats de la Prova d’Avaluació externa de 4t
d’ESO. Valorar la nostra realitat. Iniciatives comentades: suport entre iguals, Aula
Lliure.
Campanyes solidaries des de l’INS. Des de Direcció també es valoren positivament.
Per exemple: Joguina solidària, Productes de neteja, Acompanyament dels avis a la
festa de St. Jordi, Cant/música a la Residència, etc.
 Des de l’AMPA podríem proposar plantejar-ho a Serveis Socials de
l’Ajuntament (Agustí Bancells).

10. Properes reunions i activitats:
-

Darrera reunió AMPA + Direcció. Dma 4 juliol 2017 a les 16:30 h
Reunió Comissió Mixta de l’INS Taradell. Dma 4 juliol 2017 a les 18:00 h
Proposar una reunió conjunta de l’AMPA amb pares i mares interessats i les
representants del sector famílies del Consell Escolar de Centre i també al Consell
Escolar Municipal a l’inici de Curs el dia 25 de setembre a les 21:00 h a l’INS Taradell.
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