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Ordre del dia de la reunió de l’AMPA amb Direcció 
Dilluns, 06 de novembre 2017 a les 16:30 h a l’INS Taradell 
 
 

1. Informacions i aspectes breus: 
 

- Cartell per a la Fira de l’Avet. Premi 400€ a invertir segons el criteri de l’AMPA i el Centre. 

 Proposta de l’AMPA: una part (60€) siguin per l’alumne (per ex. val regal de 
l’associació de botiguers de Taradell) i la resta pel Departament de ViP. 

- En breu disposarem dels 3 jocs Othello via Amazon. Preu total: 83,72€ 
- SMS. Demanar a l’ED que actualitzin els telèfons de les famílies per a ampliar els 

enviaments per SMS. 
- Hem demanat informació a l’UVic sobre la possibilitat d’efectuar un Taller per a treballar: 

Com parlar en públic-exposició oral. Altres possibles conductors: Xavier Font (teatre)...  
- Assemblea de l’AMPA: dijous 30 novembre a les 20:00 h. Sol·licitarem l’enviament d’un 

SMS des de l’INS. 
- Col·laboració Butlletí de l’INS (abans del 17 de novembre). Presentarem una Enquesta 

elaborada pels Mossos d’esquadra i un recull de recomanacions sobre Internet segura.  
- Diàlegs en família:  

 Pensem que valdria la pena millorar l’estímul dels alumnes de Batx a participar. 

 L’AMPA vol premiar a final de curs els alumnes que col·laboren gravant les 
xerrades i editant-les pel canal vídeo de l’INS. 

- Excel·lència en llengües estrangeres. Pendent de contactar amb les persones proposades 
per l’AMPA. 

 

2. Pendent d’acord: 
 

- Vaga d’estudiants. Acord Consell Escolar de Centre. 

 La proposta de l’AMPA i dels membres del sector pares del Consell Escolar és que 
un dia de vaga no pot ser un dia de festa i que la vaga dels alumnes no hauria 
d’implicar que els mestres deixin de fer classe. Si els mestres no fan vaga, han de 
fer classe. Tal com va passar a 2n de Batx. 

- Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell.  

 Interès per a mantenir aquesta Comissió? Periodicitat? Els continguts i resultats 
actuals potser són molt escassos per l’esforç que representa. 

 Temes pendents de concretar: 
 Comiat alumnes de 4t ESO-2n Batx. L’AMPA insisteix en la importància 

d’incloure les famílies. 
 Xerrada pel Grup de recerca d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB 

que hen acordat pel dijous 12 d’abril 2018 a les 19 h a la Biblioteca de 
l’INS. Ho plantegem com una activitat conjunta AMPA + ED INS Taradell? 

 L’ED valorarà incloure la proposta de l’AMPA d’Aprenentatge entre igual dins del 
Projecte de convivència (impulsat pel Departament d’una durada de 3 anys). Estat 
de la qüestió? 
 

3. Altres temes (alguns força antics) pendents de tancar de l’AMPA amb Direcció: 
 

 Fulls de dades per a l’AMPA. Recollida dels fulls lliurats a Tutories. Acordar una 
proposta definitiva, plantejada ja en els cursos passats per l’AMPA. 

 Taula de Convivència. Enquestes sobre “assetjament entre iguals” dirigides als 
pares i als alumnes. No es van entregar a les respectives reunions de pares de 2n ni 
3r d’ESO.  

 Llibres dels grups ABC. Els professors han d’informar no subratllar els Ecobooks. 
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 Potenciar i apostar per l’estada en l’empresa. Què es fa? 

 Resultats de l’enquesta de l’INS. Disposar dels resultats i especialment de les 
respostes de les famílies. 

 Resultats de la Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO. Conèixer els percentatges 
de cada materia (nivell alt/nivell mitjà-alt/etc.). Propostes de millora que es 
plantegen. Valorar les iniciatives comentades per l’AMPA: suport entre iguals, Aula 
Lliure, etc.  
L’espai ideal per a parlar d’aquests temes possiblement seria Comissió Mixta de 
promoció de l’INS Taradell a més clar, del Consell Escolar de Centre.  

 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. L’AMPA 
estudiarà la possibilitat que es torni a revisar a nivell de claustre, si ho pot facilitar, 
es podria fer la petició des del Consell Escolar. 

 Cinquena llengua: Alemany. Possibilitats reals pel curs 2018-19? Com a optativa? 

 Treball de recerca. Canvis per part de l’Ajuntament? 

 Altres: Puntualitat d’alguns professors/es. Temari incomplert (per ex: Tecno a 3r 
d’ESO el curs passat, de 7 temes se’n van donar 4, menys del 60% de la matèria del 
curs). 

 Manteniment: pintar les porteries i cistelles de basquet (x la brigada?). 
 

4. Properes reunions (novembre i desembre): 
 

- AMPA: dilluns 27 de novembre a les 21:00 h. 
- Assemblea de l’AMPA (darrer Dj de nov): 30 novembre a les 20:00 h. 
- AMPA + Direcció: dilluns 4 de desembre a les 16:30 h. 
- Reunió Comissió mixta: dilluns 4 de desembre a les 17:30 h. 
- Reunió d’AMPA: dilluns 18 de desembre a les 21:00 h. 


