Ordre del dia de la reunió AMPA INS Taradell
Dilluns, 29 de maig 2017 a les 21:00 h a l’INS Taradell
1. Resum Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell del Dll 13 de març.
- “Un pas més”.
 La comissió de l’INS (Eva Tordera) disposa d’un esborrany de les preguntes.
Abans de tancar el qüestionari l’enviarà a l’AMPA.
- Millora de la web de l’INS.
 Des de direcció es comenta que abans de qualsevol actuació caldria
demanar l’opinió a informàtics i Comissió de promoció de centre.
 També ens informen que l’INS té molts problemes informàtics: wifi,
velocitat de la connexió, biblioteca, etc. S’informa també que Taradell en
els propers mesos disposarà de connexió amb fibra òptica.
 L’AMPA aporta exemples de web d’Instituts que podrien ser d’interès i
recorda que estaria disposada a finançar els canvis a la web. També que es
podria demanar la col·laboració de pares o antics alumnes.
- Creació de l’Associació d’Antics Alumnes.
 Valoració de la Xerrada dels Ex-alumnes. Molt positiva. Propostes de
millora: efectuar el curs vinent dues taules una científica/tècnica i una
humanística/artística. Convocar amb temps a alumnes, mestres, pares.
Informar a la premsa. Convocar antics alumnes “a la carta” en funció de les
opcions que triïn els alumnes de 2n Batx cada any.
 L’AMPA ha buscat a la xarxa Estatuts d’Antics alumnes, per exemple:
Politècnica de Girona (són del 2010), Salesians de Mataró, Facultat
d’Informàtica, Jesuïtes, etc.
- Promoció integral de la diversitat.
 Vals ABACUS (premis) per a incentivar el treball i la feina ben feta:
Matemàtiques, anglès, francès i programa ILEC (1.362€).
Els Vals del Programa ILEC es va incloure en els Vals de St. Jordi.
La resta de moment queda pendent que els Departaments presentin els
criteris d’adjudicació dels premis. Potser la quantitat és massa elevada i
més tenint en compte que el curs vinent caldrà comprar una nova pissarra
digital, que inicialment no estava plantejada.
 Micròfons sense cables per a la biblioteca i educació física (150€). L’INS el
comprarà.
 15 cavallets pel Departament de Visual i Plàstica (120€). Es demanarà com
ho vol fer el Departament de ViP.
 Joc “Otelo” del Departament de Matemàtiques (100€). L’INS el comprarà a
la Llibreria Estudi.
- Comiat dels alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batx. Decisió de l’ED: “fer-lo en la
intimitat”. L’AMPA pagaria els piscolabis. Pendent nombre d’alumnes+professors.
- Col·laboració entre iguals:
 Informació de l’IES Tona. Enviaran a direcció la memòria d’aquest
programa. La seva experiència està molt centrada en el tema
d’assetjament i els alumnes de 1r i 3r d’ESO.
 L’AMPA també podria valorar l’experiència de l’IES Vic.
 Des de direcció es comenta la dificultat de canvis en aquest sentit.
Requeriria canvis metodològics que impliquen a tot el claustre. Es
considera un tema molt complex.
 El Departament ha sol·licitat a tots els Centres que en el termini de 3 anys
disposin d’un Projecte de convivència. Es comenta que aquest punt es
plantegi dins d’aquest Projecte.
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L’AMPA ofereix la possibilitat d’organitzar una xerrada pel Grup de recerca
d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB, convidant el professorat i
l’AMPA (obert a les famílies?). Adreça: http://grupsderecerca.uab.cat/grai/
Propera reunió: 4 de juliol, a les 18:00 h a l’INS Taradell.

2. Diàlegs en família.
- Valoració de la Xerrada del 3r trimestre: “Què estudiarà? De què treballarà? Les
decisions més difícils.” de Formació de FAPAES del Dme 26 d’abril a les 19:30 h.
- Pendent de penjar-se al Canal-vídeo de l’INS el Taller "A contracorrent" del dia 2
de febrer i la Xerrada del 26 d’abril.
- Pel Curs vinent disposem:
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.
3. Taula de Convivència. Assetjament escolar. Reunió AMPA’s. 1a Convocatòria Curs
2016-17.
 Celebrada el dilluns 8 de maig de 2017 a les 19:00 h a Ajuntament de Taradell
(Sala de plens). Van participar Mònica Llovera i Jordi Espinàs en nom de l’INS.
 Es sol·licita a les AMPA’s informin de propostes, abans de finals de curs, per tal
de poder organitzar i vehicular iniciatives de treball de cara el curs vinent.
i. Assetjament escolar.
ii. Altres temes: Fracàs escolar. Discriminació en la continuïtat de la
formació post-obligatòria. RRI de secundària (equilibri entre sancions i
acompanyament educatiu).
4. Dia Internacional.
- Des de direcció s’informa de la voluntat de fer un canvi en aquesta iniciativa. Hi ha
hagut poca adhesió general.
- De cara el curs vinent proposa implicar els Departaments i que siguin aquests qui
facin la proposta. Per exemple: Dia de la ciència, de la robòtica, etc.
- Des de l’AMPA es proposa que també es podria reduir l’expectativa i que es faci 1
dia internacional per curs. També es proposa que els dies internacionals podrien
ser el tema (fil conductor) dels propers Jocs florals de St. Jordi.
5. 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.
- Es comenta amb direcció que la iniciativa del Mag va ser poc reeixida.
6. Sortida familiar.
- Valoració de la sortida al Parc Natural del Montseny del diumenge dia 14 de maig.
7. Curs 2017-18. Novament tindrem 4 grups a 1r d’ESO.
- L’ED està valorant de fer 2 espais a l’Aula de Tecnologia i de reordenar els horaris
dels Laboratoris de Biologia i Visual i plàstica. Ho veuen factible.
- Direcció expressa que amb aquest nou curs arribem al màxim de capacitat
d’aquest edifici.
8. Altres temes i informacions breus:
 Moviments del Blog (mes d’abril): Sortida en família a Viladrau. Full informatiu de
retorn i compra dels llibres del curs 2017-18. Cursos d’estiu d’EL PUNTAL.
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Pissarra digital. S’instal·laria el juliol.
Col·laboració dels Ajuntaments.
o Contactar amb els Ajuntaments: Viladrau, Seva, SEB i Espinelves després de
finalitzar els curs.
o Acordem fer arribar la carta a l’Àngel.
Butlletí INS de final de curs. Enviat el resum d’activitats de l’AMPA d’aquest Curs.
Cinquena llengua: Alemany.
o L’ED està valorant seriosament aquesta possibilitat com a optativa el curs
vinent a 2n o 3r d’ESO. Dependrà però de la dotació de recursos humans.
o La professora, si fos el cas, seria la Cristina Guergué.
Campanya de productes de neteja.
o Es comenta la poca participació.
o En la reunió amb direcció es valorar positivament aquestes participacions de
l’INS en iniciatives solidàries. Es planteja que es podria fer un llistat d’activitats
de participació, per ex: Joguina solidària, acompanyament dels avis a la festa
de St. Jordi, cant/música a la Residència, etc.
Exterior INS.
o L’Ajuntament el mes de juliol farà les millores del pati i d’exteriors de l’INS.
o S’ha valorat la sospita de filtració d’aigües al mur de contenció exterior i es
considera que no representa cap problema.
Secció esportiva de Voleibol. Han decidit finalment crear una Agrupació esportiva
pròpia. Per tant no precisen de l’ajuda de l’AMPA ni de l’INS Taradell.
Piscolabis de fi de curs. No es faria endent del que decideixi l’ED.
Excel·lència en llengües estrangeres.
o L’ED proposa potenciar aquesta activitat (es fa amb persones remunerades).
o L’AMPA proposa de valorar voluntaris: pares, mares, antics alumnes, etc.
Intercanvi amb l’INS francès.
o Des de direcció es proposa reforçar aquesta relació: valorar l’agermanament
dels municipis, incrementar la relació/implicació del professorat i també la
relació entre les AMPA dels dos centres.
o Es va convidar l’AMPA al comiat dels alumnes al Centre Cultural Costa i Font.
Altres aspectes:
o Recuperacions a Batx. Màxim assolible un 5.
o Tutories a 2n de Batx.

Sopar de fi de curs de l’AMPA el 16 de juny a les 21:00 h. Concretar el lloc.

9. Properes reunions i activitats:
o Reunió d’AMPA i direcció. Dll 12 de juny 2017 a les 16:00 h (abans?).
o Reunió Comissió Mixta de l’INS Taradell. Dma 4 juliol 2017 a les 18:00 h
o Reunió d’AMPA. Dll 19 de juny 2017 a les 21:00 h.
_______________________________________

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.
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