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Ordre del dia de la reunió de l’AMPA 
Dilluns, 29 de gener 2018 a les 21:00 h a l’INS Taradell 

 
0. Reunions efectuades: 

- AMPA + Direcció. Dia 15-01-18. 
- Comissió mixta de promoció de l’INS. Dia 22-01-18. 
- Taula de convivència. AMPAs de Taradell. Dia 25-01-18. 

 
1. Informacions: 

- SMS INS Taradell. L’INS accepta d’enviar un SMS a les famílies per a 
fomentar la inscripció dels pares i mares al Blog de l’AMPA quan hagin 
actualitzat els telèfons de les famílies. 

- Ingrés d’Iddink de 4.326,72 €. S’ha produït? Impostos que caldrà pagar? 
- Llistat de llibres. L’ED es compromet a tenir-lo el enllestit per a informar a les 

famílies a Portes obertes. 
- Coordinació de l’INS amb les Escoles de Primària. Es millorarà a fi d’evitar 

situacions com la de repetir sortides a 1r d’ESO (Draga a Girona) fetes l’any 
anterior a 6è de primària i també per a millorar la integració dels alumnes. 

- Mediadors. S’informarà millor a les noves famílies de la seva existència. Es 
farà a Portes obertes i a la reunió d’Acollida de les noves famílies de 1r d’ESO. 

- Iniciatives socials. L’AMPA expressa a l’ED la voluntat de col·laborar amb els 
tutors, per exemple, la Campanya Joguina Solidària i altres iniciatives com: 
Gran recapta, Marató TV3, Fira de Sta. Llúcia, etc. 

- “Col·laboracions entre iguals” entre els alumnes de l’INS i alumnes de 
Primària. Es proposen a l’ED possibles iniciatives: St. Jordi, Castanyada, 
“English day”... però es veu complex i de moment no seria prioritari. 

- Excel·lència en llengües estrangeres. L’AMPA agraeix als pares/mares 
voluntaris disposats a participar-hi: John Mckissok, Antoni Font i Gry Edwards.  

- Droga. Venda/consum a l’exterior de l’INS Taradell. L’ED ha telefonat als 
mossos d’esquadra, han vingut, però no ho fan via protocol de seguiment. 
Quan els telefonen venen. 

- Enquesta de l’INS (opinió dels pares). Ho treballarem a la reunió de la 
Comissió Mixta un cop l’ED hagi informat al Claustre. 

- Noves pintades a l’exterior de l’INS. Cada cop hi ha més pintades. Ho saben, 
però de moment no hi ha res previst. 

- Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO. S’informa dels resultats a la 
Comissió mixta. També hem demanat a la FAPAES la informació relativa a 
Catalunya i Catalunya Central. Ens han enviat recentment un arxiu molt extens. 
Veure resum Annex 1.   

- Esmorzar de Nadal organitzat per l’AMPA. Agrair la feina de la Marta, la 
Isabel, la Mireia i la Iolanda. Sembla que els sucs tenen poc èxit. En un futur no 
caldria comprar-los i fer solament la coca amb xocolata. Miraran els que han 
quedat per tal de retornar-los.  

- Projecte ILEC. L’AMPA proposa potenciar l’intercanvi de llibres entre els 
alumnes. Plantejar grups de lectura. Resposta: a cada classe hi ha un fons de 
llibres i una llibreta de préstecs i un alumne responsable.  

- Enquesta “assetjament entre iguals” dirigida als pares i mares i als alumnes. 
o Recollides 330 enquestes (72 a Primària i 258 a Secundària).  
o Resultats: el 30% de les famílies coneixen algun cas d’assetjament. El 

10’6% afirmen que els seu fill/a ha patit assetjament. El 99% afirmen que 
en cas de patir assetjament inicialment es dirigirien al tutor o tutora. 

o Propostes:  
 Efectuar una enquesta d’assetjament dirigida als alumnes (Google 

Drive) i que responguessin via mòbil o en paper a Primària.  
 Elaborar un decàleg-resum del protocol que disposen els centres. 
 Treballar mesures de prevenció. 
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- Informació relativa a l’Ajuntament de Taradell. Té 2 noves regidories: 
o Igualtat. Mercè Riera. Les AMPAs de Primària en informen que tenen una 

Comissió de coeducació (AMPA+mestres). 
o Participació. Salvador Clot. Van presentar al Consell Escolar Municipal una 

enquesta (Quadern de família). 
- Taller d’Habilitats parentals. Serveis socials de l’Ajuntament portaran a terme 

aquest taller dirigit a pares i mares amb fills de 5è de primària a 2n d’ESO. Un 
total de 8-10 sessions. 10-15 famílies participants. Dinàmica: debat i reflexió 
conjunta. Faran la difusió a meitat de febrer/18. 

- Altres temes tractats a la reunió conjunta amb Direcció.:  
o Permisos de paternitat. Comenta dificultats de substitució fins i tot els que 

estava previstos de fa temps.  
o Diploma Delf de francès. El 15 de febrer un sol alumne anirà a recollir el 

diploma a Manresa. La resta d’alumnes no podran anar a aquest acte 
perquè estan a la universitat. Pel proper curs ja s’han inscrit 6 alumnes. 
Sempre els resultats dels alumnes presentats són molt bons. 

o Jornades jurídiques a la UAB. Tindran lloc el dia 16 de març (divendres) 
de les 15:30 a les 20 h. Es treballen casos judicials pels alumnes que volen 
estudiar Dret (document adjunt). Hi aniran 2 alumnes de 2n de batxillerat. 
Tot i que és possible que no calgui perquè algun pare/mare els acompanyi, 
demanen a l’AMPA si podríem pagar el taxi.  

- Correu rebut. La família que va rebre l’ajuda de l’AMPA per a la compra de 
llibres, sol·licita com retornar la el seu cost. 

 
2. Propostes Departaments pel curs 2017-18:  

Estan pressupostats 3.700€ del que s’han gastat 400€ (canó laboratori + micròfons 
+ joc Othello).  
 

Departament Proposta Pressupost 

Visual i 
Plàstica (ViP) 

S’accepta l’oferta de l’AMPA d’entrega al Departament de ViP el 
seu ordinador NOU 

0€ 

Varis 
Filmoteca de CDs. Preu aprox: 15€ x unitat. S’acorda esperar la 
proposta dels Departaments per comprar-ho 

20 u = 300€ 

Direcció i 
varis 

Resoldre els problemes informàtics i de connexió a l’INS. 
L’AMPA proposa invertir els diners de l’Ajuntament 
d’Espinelves. Ho parlaran amb la Comissió d’informàtica. El 
desembre han fet un contracte de fibra òptica. S’ha notat la 
millora en velocitat.  

340€ 

Tecnologia Projector portàtil aula de tecnologia.  600€ 

Educació 
Física 

2 porteries de futbol (alumini o metàl·liques) 
Pintar les porteries i cistelles de bàsquet.   

1.000€ 
pendent 

Socials 

Anul·lada la proposta de Mapes de paret per a les aules (ESO) 
NOVA proposta: material per a una optativa d’arqueologia. 
També necessiten de la col·laboració de l’Ajuntament i del 
Departament.  

400-500€ 

Orientació 

Des del departament d’orientació es presenten tres materials de 
treball (adjuntats). S’ha de fer un pagament anual de l’ús dels 
materials. Des de direcció proposen que en triem un o els que 
vulguem, que ho fem el primer any i ells ho aniran assumint en 
els posteriors anys. Entenc que cada any hauríem de destinar 
algun diner a aquest apartat si ho veiem important. 
Temes: 
- Convivència i detecció de l’Assetjament. 

- Cyberbullying 
- Orientació acadèmica 2n de batxillerat 
- Valoració de la personalitat  

 
 
 
 
 
 
 

158€ 
102€ 

20€ x alumne (450€) 
132€ 

Matemàtiques  

Compra de 2 o 3 jocs Othello més. Han tingut molt èxit, es juga 
a la “cantina”. Es plantegen organitzar un campionat.  
Tema robòtica ha quedat en “estand by”. Esperen que es pugui 
reprendre.   

100€ 
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3. Diàlegs en família: 

- 2n trimestre. La Mireia ha lligat la xerrada i el Nacho ha fet el full informatiu.  
o Qui t’entengui que et compri”. Grup FITA (Núria Grases).  
o Dilluns 26 de febrer. Biblioteca de l’Institut Taradell. 19:30 h. 

- 3r Trimestre. Pendent: “Democràcia a l’escola”. Núria Simó. Departament de 
Pedagogia de la Facultat d’Educació de la UVic. Se’n cuidarà en Jordi.  
Telèf: 938816027-938861222.  
Web: http://transparencia.uvic.cat/nuria-simo-gil/ 

 
4. Sortides familiars. Responsables. Acordar dates: 

- 2n trimestre: Sortida guiada a Viladrau.  
Se’n cuidarà el Nacho. Valorar lligar-ho pel 21-22 d’abril que hi haurà els 
alumnes francesos de l’intercanvi. Pendent resposta de l’ED. 

- 3r trimestre: Platja d’Argelès. Assumpte Montellà.  
Autocars Prat: 55 places (preu a Barcelona: 385€). Contacte: Isabel (telèf: 
628155569 – 938126411). 
Se’n cuidarà la Mireia. Valorar per primers de maig. 

 
5. Taller: Gestió de les emocions, com parlar en públic i fer una exposició oral.  

Pendent de la valoració de l’ED i tutors. 
- Conductor: Toni Portell, professor de la UVic. 
- Proposta i continguts: 

o Durada: 9-10 hores. En horari de matí, per ex: tutories (o tarda) pendent de 
concretar amb l’equip directiu. Dates: 2n o 3r trimestre. 

o Alumnes: 1r de Batxillerat (44 alumnes). Es farien 2 grups.  
o 5 sessions de 2 hores:  

 2 sessions de 2 hores: I amb les emocions què fem? Coneixement i 
gestió de les emocions (2 h). Prof Toni Portell. Meditació/relaxació 
(2 h). Sergi Pérez (expert en meditació). 

 1 sessió de 2 hores. Com parlar en públic? 
 1 sessió de 2 hores. Com fer presentacions en públic? 
 1 sessió de 1-2 hores. Presentació dels alumnes als pares. En grups 

de 5-6 alumnes en diverses aules de l’INS i durada 10-15 min. 
o Previ a l’inici de les sessions els docents envien material als alumnes i 

demanen les seves expectatives. Al finalitzar el taller efectuen una 
avaluació que retornen de forma personalitzada. 

o Despesa: 100€/h. Total 9-10 h x 2 grups = 1.800-2.000€ 
 

6. Comiat alumnes de 4t ESO-2n Batx.  
- L’AMPA insisteix en la importància d’incloure les famílies.  
- L’ED està treballant el tema i properament ho parlaran amb els Caps de 

departament. A la propera reunió conjunta tindrem les propostes que podrem 
treballar conjuntament.  

 
7. Activitats de voluntariat i serveis comunitaris.  

- Reunió amb Serveis Socials efectuada el dia 25/10/17 a les 11:30 h a 
l’Ajuntament de Taradell amb l’Agustí i l’Arantxa. Seguiment d’una reunió 
anterior que venia del Curs “Aprenentatge i Servei” efectuat a la Delegació del 
Departament a Vic el curs 2012-13. 

- S’adjunta arxiu (Jordi). 
i. Vols fer un SAVIC? Servei i activitat de voluntariat i comunitari. 
ii. Vols fer de Becari? 

 
8. Altres temes pendents: 

- Cine-fòrum 2017-18 queda pendent (Glòria).  
- Delegats dels pares i mares per cursos. Responsable voluntari de la Junta? 
- Club de lectura...? 

http://transparencia.uvic.cat/nuria-simo-gil/
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- Manteniment INS. L’ED es comenta que cal prioritzar. L’INS ja encarrega a 
l’Ajuntament millores que en alguns casos seria responsabilitat del 
Departament. 

- Millores del Blog de l’AMPA. Valorar incloure Activitats en família i educació 
del lleure, iniciatives per un major compromís comunitari (voluntariat, 
campanyes, etc.). 

- Col·laboració Ajuntaments. Ajuntaments: Viladrau, Seva, SEB i Espinelves. 
Carta elaborada per en Nacho. Pendent de fer-la arribar als Ajuntament. 

- Potenciar i apostar per l’estada en l’empresa. Què es fa? 
- 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). Risc important d’incompliment de temari a 4t d’ESO amb 
l’intercanvi a França. 

 
9. Properes reunions i activitats: 

- Dll 5 de febrer. 16:30 h. Reunió AMPA + Direcció:. 
- Dll 26 de febrer 2018  

o 19:30 h. Diàlegs en família. Biblioteca de l’INS. Tema. Qui t’entengui 
que et compri”. Grup FITA (Núria Grases).  

o 21:00 h. Reunió d’AMPA. 
- Ds 3 de març. Jornada de Portes Obertes de l’INS. 
- Dll 12 de març 2018 a les 16:30 h. Reunió Comissió mixta INS Taradell.  
- Dj 12 d’abril 2018. 19:00 h. Biblioteca de l’INS. Xerrada del Grup de recerca 

d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB.  
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ANNEX 1. Resultat per competències dels Instituts de Catalunya de 
complexitat mitjana (Grup B).  
 
Representen el 67% dels alumnes de Catalunya. 
 
Comparativa dels resultats a Catalunya (grup B) i l’INS Taradell. 
 
 

 
 
 

Resultats: 
 

- Nivell baix (no assoliment de la competència): 
o Tenim un percentatge millor que la mitjana d’INS: anglès. 
o Tenim un percentatge pitjor: català, castellà, matemàtiques i 

cientificotecnològic. 
- Nivell baix + nivell mitjà baix: 

o Tenim un percentatge millor que la mitjana d’INS: català, matemàtiques i 
cientificotecnològic. 

o Tenim un percentatge pitjor: castellà i anglès. 
- Nivell mitjà alt + nivell alt: 

o Tenim un percentatge millor que la mitjana d’INS: català, matemàtiques i 
cientificotecnològic. 

o Tenim un percentatge menor: castellà i anglès. 
- Nivell alt:  

o Tenim un percentatge millor que la mitjana d’INS: català, anglès,  
matemàtiques i cientificotecnològic. 

o Tenim un percentatge menor: castellà. 
 


