Ordre del dia de la reunió de l’AMPA
Dilluns, 27 de novembre 2017 a les 21:00 h a l’INS Taradell

1. Informacions breus:
-

-

-

Cartell de la Fira de l’Avet. S’ha entregat el premi de 60€ en vals regal de l’Associació de
botiguers de Taradell a la nena Laura Raurell. L’Ajuntament d’Espinelves encara no ha fet
el seu pagament de 400€.
Col·laboració amb els Departaments. El departament de ViP sol·licita un ordinador portàtil
amb els 340€ de l’Ajuntament d’Espinelves + el que pugui voluntàriament aportar l’AMPA.
3 jocs Othello. S’han entregat al Departament de Matemàtiques. Preu total: 83,72€
Canó projector + micròfons sense fil. Preu total: 305,89€. Pendent pagament?
Diàlegs en família. Penjat al Canal vídeo de l’INS el Taller Comunicació adequada entre els
adolescents entorn 2.0: https://www.youtube.com/watch?v=5thqL1H-vQk&t=236s
Vaga d’estudiants. Tema endreçat des de Consell Escolar de Centre. Els professors faran
classe amb normalitat i els pares de 3r i 4t d’ESO signaran si el seu fill/a fa vaga.
Butlletí de l’INS. Hem enviat a l’INS la nostra col·laboració: Enquesta elaborada pels
Mossos d’esquadra i recull de recomanacions sobre Internet segura. Està penjada al Blog
de l’AMPA: http://ampainstaradell.com/blog/index.php/fulls-extraordinaris/
Taller de meditació. Es farà a 2n de Batx pels membres de Centre de Meditació Tushita del
Muntseny. 3 sessions. Gratuït. Docents: Marina Brucet i Hans Burghardt.
Web: http://www.tushita.es/ca

2. Temes i activitats pendents:
-

-

-

-

Fulls de dades. Repartiment dels fulls per a entrar al Blog les adreces pendents.
Consensuar pressupost de l’AMPA 2017-18.
Assemblea de l’AMPA: 30 novembre a les 20:00 h
 Repartirem dels continguts entre els membres de la Junta voluntaris.
 Difusió: full informatiu del poble (editat), Blog AMPA, watts i SMS des de l’INS.
 Comprar galetes/sucs/gots/tovallons.
Diàlegs en família. Escollir 2 xerrades:
 Temes proposats:
 “Qui t’entengui que et compri”. Grup FITA (Núria Grases). Curs FAPAES.
 “Com Acompanyar la sexualitat durant l'adolescència". Contacte Mònica.
 “Democràcia a l’escola”. Núria Simó. Departament de Pedagogia UVic.
 Els professors de Batx promouran la participació dels alumnes de Batx.
 L’AMPA premiarà a final de curs els alumnes que col·laboren gravant les xerrades i
editant-les pel canal vídeo de l’INS.
Sortides familiars 2017-18. Escollir 1-2 propostes:
 Nova Sortida guiada a Viladrau.
 Altres sortides guiades: Ripoll, Barcelona...
 Platja d’Argelès. Assumpte Montellà. Contacte Mireia.
Cine-fòrum 2017-18. La Glòria farà una proposta.
 Ens ha fet arribar la web: www.cinemaperaestudiants.cat
Taller: Com parlar en públic-exposició oral. L’Enric Casulleras en ha posat en contacte amb
Antoni Portell Llorca, professor de la UVic. Està molt interessat.
Excel·lència en llengües estrangeres:
 Proposta: 3r trimestre (19/03-22/06), matins a concretar. Farien grups de 15
alumnes de 2n i 3r d’ESO. A l’aula hi hauria el ponent i el professor/a d’anglès.
Tema lliure a consensuar. Dinàmica interactiva. Preferentment pares o mares
nadius. Professor de contacte: Jordi Codinach.
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-

Noms de pares pensats per l’AMPA i pendent de concretar: John Mckissock, Gry
Edwards (gry.eduards@gmail.com), Marion Assmann, Toni Font, Enric Casulleres...
 L’AMPA proposa demanar la participació també d’antics alumnes i voluntaris/es de
les Acadèmies de Taradell. Concretar com fer-ho.
Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell. Participen: Nacho i Jordi
 Xerrada pel Grup de recerca d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB
(Coordinador i ponent: David Duran). Adreça: http://grupsderecerca.uab.cat/grai/
Dia dijous 12 d’abril 2018 a les 19 h a la Biblioteca de l’INS.
Es convidarà els equips directius de les escoles i INS de Taradell, mestre de
primària i professor de secundària, AMPAs respectives, serveis socials de la
Mancomunitat i Ajuntament i la Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Taradell i
també els delegats, delegades d’alumnes i alumnes mediadors de l’INS.
 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).

3. Altres temes pendents:
-

De l’AMPA:
 Enquesta “assetjament entre iguals” dirigida als pares i mares i als alumnes.
 Millores del Blog de l’AMPA. Valorar incloure activitats en família, educació del
lleure, iniciatives per un major compromís comunitari...
 Activitats i serveis comunitaris i de voluntariat. Reunió amb Servei Social.
 Col·laboració Ajuntaments. Ajuntaments: Viladrau, Seva, SEB i Espinelves. Carta.
 Delegats dels pares i mares per cursos. Responsable voluntari de la Junta?
 Club de lectura...?

-

De l’AMPA i Direcció:
 Comiat alumnes de 4t ESO-2n Batx. L’AMPA insisteix en la importància d’incloure
les famílies.
 Llibres dels grups ABC. Els professors han d’informar no subratllar els Ecobooks.
 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.
 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.
 Valorar parlar d’aquests temes a la Comissió Mixta de promoció de l’INS
Taradell o al 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. No hi ha
unanimitat. No totes les assignatures permeten fer recuperació.
 Cinquena llengua: Alemany.
 Manteniment: pintar les porteries i cistelles de basquet (x la brigada?).
 Treball de recerca. Canvis per part de l’Ajuntament?
 Altres: Puntualitat d’alguns professors/es. Temari incomplert (per ex: Tecno a 3r
d’ESO, de 7 temes se’n van donar 4, menys del 60% de la matèria del curs).

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. CONFIRMAR.
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