PREPARANT EL CURS 2017-18
Ordre del dia de la reunió AMPA
Dilluns, 25 de setembre 2017 a les 21:00 h a l’INS Taradell

Situació actual dels diferents temes:
1. Informacions breus:
-

-

Curs 2017-18.
 Total d’alumnes: 425. 4 grups a 1r d’ESO i 3r d’ESO.
 Total professors 48 (44 dotacions; 1 dotació = 20 hores). El curs passat vàrem
tenir 40,5 dotacions.
 S’han fet les obres de reestructuració dels Laboratoris i la nova aula de 3r
d’ESO al primer pis, també les millores del pati.
Reunió d’Acollida de les famílies de 1r d’ESO. Dijous 7/set a les 19:00 h.
Petició de l’Ajuntament d’Espinelves. Cartell de la Fira de l’Avet. Responsabilitat de
Departament de ViP. S’han de lliurar els dibuixos abans del 20 d’octubre.
Jornades de portes obertes de Voleibol. Es faran els dies 20 i 27/set de 6-7 de la tarda a
l’INS Taradell pels nens i nenes de 9-12 anys. Per sobre de 12 anys es faran al Pavelló.
Mercè Collell, via Enquesta de l’AMPA informa que voldria participar en el Reciclatge
de llibres. Ens posem en contacte amb ella via correu electrònic.

2. Temes i activitats de l’AMPA i de l’AMPA amb direcció
Junta: Iolanda, Mireia, Gerard, Nacho i Jordi
Tema
Junta de l’AMPA
Reciclatge de
llibres

Activitat de
Tresoreria

Diàlegs en
família (1)

Sortides familiars
2017-18

Comentaris
- S’incorpora:
- Marxa: Mònica Llovera
- Nombre de comandes a 3 de setembre: 372. Es preveu arribar a les 380 (90%)
- Pendents de les dades: estalvi global, estalvi mig per alumne i nivell de satisfacció.
Pissarra digital. 2n pagament (1.013,44€). Despesa total: 1.839,89€
Canó projector pel laboratori de ViP (200€)
Concurs de Sant Jordi. Pagament Llibreria Estudi. Termini acceptació Vals: 30 de juny.
S’han entregat 43 vals (numerats i signats del 1 al 43) de 10 i 15€.
Hosting del blog. Pagament: 72€
Tancament curs 2016-17.
Pressupost 2017-18.
Subvenció Ajuntament.
Altres: pagament avançat de la quota de llibres d’una família per motius socials.
- 1r T. Comunicació adequada entre els adolescents a l’entorn 2.0 - ciberassetjament.
Demanat a la Diputació de Barcelona. Ponent: Albert López, membre de
140comunicació. Dia 17/10 a les 20:00 h.
S’ha convidat a les AMPA de Taradell i també els Serveis socials de Mancomunitat i
Ajuntament. S’ha informat al Joan Puig.
- Altres temes proposats:
* “Qui t’entengui que et compri”. Grup FITA (Núria Grases). Curs FAPAES.
* “Com Acompanyar la sexualitat durant l'adolescència". Contacte Mònica.
- Pendents de penjar-se al Canal-vídeo les Xerrades del dia 02/02 i del 26/04.
Sortides proposades:
* Nova Sortida guiada a Viladrau.
* Altres sortides guiades: Ripoll, Barcelona...

Propostes
Departaments
Correus de les
pares i mares
Millores del Blog
de l’AMPA

Propostes pel curs 2017-18: Teatre 4t d’ESO, pendents resta d’acords
- Recollida dels fulls entregats a Tutories
- Revisar correus i subscriure els correus nous
- Nou post: Podem ajudar a millorar
- Valorar incloure activitats en família, educació del lleure, iniciatives per un major
compromís comunitari...
- Altres post: Full informatiu: Coneixes el teu fill a Internet?
http://ampadelausias.cat/wp-content/uploads/2016/05/Questionari-coneixes-el-teu-fill-a-Internet.pdf

Excel·lència en
llengües
estrangeres
Enquesta AMPA

Altres temes

Campanyes
solidaries i
voluntariat

- Noms de pares recollits per l’AMPA. Pendent de concretar: Toni Font, Marion
Assmann, John Mckissock, Mare del Marc Santmartí Edwards, Enric Casulleres...
- L’AMPA proposa demanar la participació també d’Antic Alumnes
Pendent presentar els resultats. Hem tingut 46 respostes.
- Problemes greus de convivència el curs passat a 1r i 2n d’ESO A. Seguiment
- Llibres dels grups ABC. Els professors han d’informar no subratllar els Ecobooks
- Data de finalització de les classes el 21 de juny per a tots els alumnes
- Potenciar i apostar per l’estada en l’empresa
- Resultats de l’enquesta de l’INS. Famílies
- Resultats de la Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO. Propostes de millora. Valorar
les iniciatives comentades: suport entre iguals, Aula Lliure.
- Recuperacions a Batx. Màxim assolible un 5. En altres Instituts i a la universitat no és
així. No és normativa del Departament. Va ser un acords de Centre.
- Cinquena llengua: Alemany
- Intercanvi amb l’INS francès. L’AMPA hi participarà de forma més activa
- Joguina solidària, Productes de neteja, Acompanyament dels avis a la festa de St.
Jordi, Cant/música a la Residència, etc.
- Valorar amb Serveis Socials de l’Ajuntament (Agustí Bancells) i Mancomunitat
(Arantxa) possibles serveis de voluntariat durant el curs i també durant les vacances
- Ajuntaments: Viladrau, Seva, SEB i Espinelves.
- Pendent de fer arribar la carta a l’Àngel. Valorar enviar solament la carta?

Col·laboració
Ajuntaments
Temes pendents
- Comissió de Delegats i delegades
de voluntaris que
- Cine-fòrum 2017-18, Club de lectura...
l’assumeixin

(1) Informació d’activitats: abans del 14 de cada més fer arribar les activitats per l’Agenda de
Taradell a Joan Puig Barfull - 938 12 67 01 (puigbjn@taradell.cat)

3. Taula de Convivència. Celebrada el dilluns 8 de maig de 2017 a les 19:00 h a Ajuntament
de Taradell (Sala de plens) amb la participació de les AMPA de Taradell i els Serveix socials
de la Mancomunitat i Ajuntament de Taradell.
Participen: Mònica i Jordi
Tema
Enquesta
Altres temes
comentats

Pendent AMPA

Comentari
Col·laboració en la redacció de l’enquesta dirigida als pares i
Seguiment
mares, pendent la dels alumnes (hi col·labora també la Ceci)
Fracàs escolar. Discriminació en la continuïtat de la formació post-obligatòria. RRI de
secundària (equilibri entre sancions i acompanyament educatiu).

4. Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell
Participen: Nacho i Jordi
Tema
“Un pas més”

Pendent AMPA
Lectura dels
qüestionari

Comentari
Objectiu: acompanyament/seguiment dels antics alumnes.

Millora de la web
de l’INS

-

Col·laboració
dels Antics
Alumnes

-

Promoció
integral de la
diversitat

Pendent
pagaments

Comiat dels
alumnes de 4t
d’ESO i 2n de
Batx

Pendent acord

Col·laboració
entre iguals

Pendents
organització
xerrada

- S’ha passat l’encàrrec a la Comissió de Promoció de Centre.
- Valorar incloure els sistema moodle.
- Llistat de webs d’INS revisats per l’AMPA.
- A l’inici del curs 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 la col·laboració
per l’excel·lència en anglès.
- Recordar els Estatuts d’Antics Alumnes de la Politècnica de
Girona (són del 2010)
- Els recursos que es van parlar es destinarien pels vals Abacus
s’han destinat per la compra d’una pissarra digital
- Micròfons sense cables. Pendents de compra
- La inversió de 15 cavallets pel Departament de ViP es destinaran
a la compra d’un canó projector. L’AMPA aportarà 200€.
- Joc “Otelo” del Departament de Matemàtiques. Pendent de
compra
L’AMPA insisteix en la importància d’incloure les famílies
- L’ED valorarà incloure aquesta proposta de l’AMPA dins del
Projecte de convivència (impulsat pel Departament d’una durada
de 3 anys).
- Potenciar el treball de Mediació de la Prof. Ceci Cuenca.
- L’AMPA proposa iniciar amb la Tutorització dels alumnes de 1r
d’ESO a l’inici de Curs per alumnes de 4r d’ESO i Batx voluntaris.
- 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.
- L’AMPA organitzarà una xerrada pel Grup de recerca
d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB, fora de l’horari
laboral i assistència voluntària, convidaria als equips directius,
professorat de l’INS, mestres de Taradell i les AMPA de Taradell.
Adreça del grup: http://grupsderecerca.uab.cat/grai/
Coordinador: David Duran.

5. Properes reunions:
-

AMPA amb Direcció: dilluns 2 d'octubre a les 16,30 h.
AMPA: dilluns 30 d’octubre a les 21:00 h.
Assemblea de l’AMPA (darrer Dj de nov): 30 novembre a les 20:00 h.

