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Ordre del dia de la reunió AMPA + Direcció INS Taradell 
Dimarts, 4 de juliol 2017 a les 16:30 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 va aportar webs d’interès d’altres INS. Proposa valorar incloure el 
sistema moodle. 

- Col·laboració dels Antics Alumnes.  

 Pel curs vinent, des de direcció es convidarà els Antics Alumnes a portes 
obertes, taules informatives dirigides a 4t d’ESO i 2n de Batx i també es 
demanarà la seva col·laboració per l’excel·lència en anglès.  

- Pendent compra dels micròfons sense cables i el Joc Otelo. 
- L’AMPA aportarà 200€ pel canó projector del laboratori de ViP.  
- Comiat dels alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batx del 29 de juny. 

 L’AMPA ha pagat els piscolabis. Problemes de lliurament. 

 A petició de l’AMPA, l’ED revisarà pel curs vinent la possibilitat de fer el comiat 
també amb les famílies. Valorar consensuar el dia amb els/les alumnes de 2n 
de Batx.  

- Col·laboració entre iguals.  

 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 4t d’ESO o Batx durant els primers dies de curs. 

 Promoure el Programa de Mediació. Es proposarà que a l’espai de tutories es 
puguin abordar més els problemes de convivència. Que els alumnes puguin 
informar, des de l’anonimat, els problemes. Per ex: urnes? banc de problemes? 

 L’AMPA organitzarà el curs vinent una xerrada pel Grup de recerca 
d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB fora de l’horari laboral del 
professorat. Es convidarà a l’equip directiu i tots els professorat de l’INS i 
també a la resta d’AMPAs i mestres de Taradell. 

 

2. Taula de Convivència. Assetjament escolar.  

- L’AMPA de l’INS ha proposat realitzar una Enquesta dirigida a les famílies i als alumnes 
de primària i de secundària per descriure i conèixer millor aquest problema a Taradell. 

 Des de direcció es donarà suport a les enquestes. 
 

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 l’AMPA es podria plantejar la subvenció d’alguns d’aquest projectes.  

 Des de direcció es proposarà al Departament de Tecnologia iniciar una 
assignatura optativa (normalment de 3 m?) de robòtica. 

- L’AMPA proposa que es faci 1 sol dia internacional per tot l’INS el curs vinent. 
- També els dies internacionals podrien ser el 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. El termini és fins el 30 de juny. 
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5. 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. Concretar com es demanarà. 
 

6. Altres temes pendents i informacions breus: 
- Pissarra digital. S’instal·larà durant el mes de juliol. L’AMPA col·laborarà amb 2.013,44 

euros (s’ha efectuat una paga i senyal de 1.000 euros). 
- Petició de l’Ajuntament d’Espinelves. Cartell de la Fira de l’Avet.  

 Pendents de la resposta del Departament de ViP. 
- Pendents de penjar-se al Canal-vídeo les Xerrades del dia 2 de febrer i la del passat 26 

d’abril.  
- Enquesta d’avaluació de l’activitat de l’AMPA. Els pares valoren positivament les 

col·laboracions econòmiques de l’AMPA a l’INS. 
- Llibres dels grups ABC. Algunes famílies han hagut de pagar Ecobooks pagar perquè 

alguns professors/es van indicar que es podien subratllar. 
- Dotació de professorat passarà de 40,5 a 44 dotacions. Això permetrà poder desdoblar 

més grups i donar una major qualitat educativa. 

 Permetrà també que el Departament de Tecnologia faci alguna sortida? 
- Resultats de l’Enquesta de l’INS (Famílies). Es disposa de resultats? 
- Compra d’una prestatgeria model Kallax color blanc. Mides: 42x39x147cm. Preu: 

44,99€. Pendent. 
- Reconeixement per escrit de l’AMPA als professors/es que dediquen temps als 

alumnes fora de l’horari escolar: viatges, colònies, estades, etc. 
 

7. Altres propostes i millores pel curs vinent: 
- Problemes greus de convivència, 1r i 2n d’ESO A.  

 Es plantejarà un major equilibri entre els grups el curs vinent? 
- Intercanvi amb l’INS francès. L’AMPA hi participarà de forma més activa. 
- Cinquena llengua: Alemany. Pendent. 
- Excel·lència en llengües estrangeres:  

 S’acorda que direcció demanarà la col·laboració d’antics alumnes. 

 L’AMPA disposa de 5 possibles noms de pares i mares. Pendent de concretar 
exactament què els hi hauríem de demanar. 

- Incompliment del temari. Per ex. Tecnologia a un grup de 3r d’ESO de 7 temes que té 
el llibre de text solament s’han fet 4 temes.  

 Caldria major transparència i conèixer els cursos que no acaben els temaris i 
perquè. 

- Exàmens de millora. Poca difusió? Quins departaments en fan? Han de tenir-hi accés 
els alumnes que han sospès? Màxim augment assolible: 1 punt? 

- Canvis Tutoria 2n de Batx.  
- Potenciar i apostar per l’estada en l’empresa.  
- Resultats Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO.  

 A plantejar des de la Comissió Mixta propostes de millora? 

 Iniciatives comentades des de l’AMPA: suport entre iguals, Aula Lliure... 
- Campanyes solidaries des de l’INS. Des de Direcció també es valoren positivament.  

Per exemple es realitzen o s’han realitzat: Joguina solidària, Productes de neteja, 
Acompanyament dels avis a la festa de St. Jordi, Cant/música a la Residència, etc. 

 Des de l’AMPA proposem ampliar aquesta oferta i demanar la col·laboració de 
Serveis Socials de l’Ajuntament (Agustí Bancells). 

 

8. Reunions curs 2017-18: 
- Reunió AMPA + Direcció. Dll ¿? setembre 2017 a les 16:30 h 
- Reunió Comissió Mixta de l’INS Taradell. Dll ¿? octubre 2017 a les ¿? h 


