Ordre del dia de la reunió AMPA + Direcció
Dilluns, 15 de gener de 2018 a les 16:30 h a l’INS Taradell
1. Comunicació amb les famílies:
- SMS INS Taradell. Pendent d’actualitzar els telèfons de les famílies.
Sistemàtica via tutories?
Un cop actualitzats, des de l’AMPA sol·licitarem fer un enviament per a que els
pares i mares s’inscriguin al blog de l’AMPA.
2. Propostes Departaments pel curs 2017-18:
L’AMPA considera que els diners de l’AMPA han de tenir com a beneficiari directe
els alumnes.
Estan pressupostats per aquest curs 3.700€ del que s’han invertit 400€ (canó
laboratori + micròfons + jocs Othello).
Propostes de l’AMPA i pressupostos pendents.
Departament
Visual i
Plàstica
(ViP)
Varis
Direcció i
varis
Tecnologia
Educació
Física
Socials
Orientació

Proposta
Disposa de la quantitat aportada per l’Ajuntament
d’Espinelves (340€) i sol·licita a l’AMPA ajuda per a
la compra d’un ordinador portàtil.
PROPOSTA de l’AMPA: oferir al Departament de
ViP l’ordinador NOU de l’AMPA.
Filmoteca de CDs. Preu aprox: 15€ x unitat. Valorar
el contracte amb alguna plataforma?
Resoldre els problemes informàtics i de connexió a
l’INS. PROPOSTA: Invertir els diners de
l’Ajuntament d’Espinelves (340€).
Projector portàtil aula de tecnologia
2 porteries de futbol (alumini o metàl·liques)
Proposta de l’AMPA: pintar porteries i cistelles de
bàsquet.
Mapes de paret per a les aules (1r i 2n d’ESO):
- Cartró enrotllables: 25-36€ per unitat
- Metàl·lics i magnètics: 100-160€ x u
Programes de detecció de la depressió i
assetjament (bullying)

Pressupost

-

20 u = 300€
600€
1.000€
¿?

pendent
pendent

3. Valoració de l’esmorzar. Sembla que els sucs tenen poc èxit. En un futur no
caldria comprar-los i fer solament la coca amb xocolata?
4. Taller: Gestió de les emocions, com parlar en públic i fer una exposició oral.
Pendent de la valoració de l’Equip directiu i disponibilitat horària.
- Proposta inicial plantejada per l’AMPA al conductor del Taller, Toni Portell,
professor de la UVic:
- 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 i 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?
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 1 sessió de 1-2 hores. Presentació dels alumnes als pares. En grups
de 5-6 alumnes en diverses aules de l’INS. 10-15 min per
presentació.
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.
Despesa: 100€/h. Total 9-10 h x 2 grups = 1.800-2.000€

5. Sortides familiars:
- Plantegem pel 2n trimestre: Sortida guiada a Viladrau. Se’n cuidarà el Nacho.
- Podria interessar de lligar-ho pel 21-22 d’abril que hi haurà els alumnes
francesos de l’intercanvi?
6. Temes plantejats en l’anterior reunió i nous temes tractats a la darrera reunió
de l’AMPA:
- Venda/consum de droga a l’exterior de l’INS Taradell. S’ha tornat a parlar amb
els mossos d’esquadra de proximitat?
- Resultats de l’enquesta de l’INS. Direcció informarà a l’AMPA després de
presentar els resultat al Claustre el gener/18.
- Noves pintades a l’exterior de l’INS.
- Excel·lència en llengües estrangeres. L’AMPA ha sol·licitat la col·laboració
als pares i mares nadius o amb nivell suficient d’anglès. Pendents resposta.
- L’AMPA voldria promoure les campanyes solidaries que es duen a terme a
Catalunya i a Taradell: Campanya Joguina Solidària, Gran recapta, Marató
TV3, Fira de Sta. Llúcia, etc. Ofereix la seva col·laboració als tutors i tutores
que estiguin interessats.
- Des l’AMPA es plantegen possibles “col·laboracions entre iguals” dels
alumnes de l’INS amb els alumnes de Primària: St. Jordi, Castanyada,
“English day”...
- Projecte ILEC: L’AMPA proposar potenciar l’intercanvi de llibres entre els
alumnes. Plantejar grups de lectura.
7. Altres temes pendents:
- Llibres dels grups ABC. Els professors han d’informar no subratllar els
Ecobooks.
- Treball de recerca. Canvis per part de l’Ajuntament?
- Comiat alumnes de 4t ESO-2n Batx. L’AMPA insisteix en la importància
d’incloure les famílies.
- 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 proposa 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?
- 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. Pensem que seria correcte que hi hagués transparència
en aquest tema i a final de curs es conegués el nivell de compliment del temari
per a cada assignatura.
8. Properes reunions:
-

Reunió Comissió mixta: 22 de gener 2018 a les 16:30 h.
Reunió d’AMPA: dilluns 29 de gener 2018 a les 21:00 h.
Xerrada del Grup de recerca d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB.
Dijous 12 d’abril 2018 a les 19 h a la Biblioteca de l’INS.
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Esborrany Ordre del dia de l’AMPA per a la Reunió
Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell
Dilluns, 22 de gener 2018 a les 14:30 h a l’INS Taradell

Temes propis dels objectius inicials de la Comissió:
- “Un pas més”. Qüestionari pels ex-alumnes de 4t d’ESO. Pendent el qüestionar
pels ex-alumnes de Batxillerat.
- Col·laboració dels Antic-alumnes. Xerrades a alumnes i famílies de 4t d’ESO i de
2n de Batxillerat.
- Millora de la web de l’INS. En vies de construcció.
- Promoció integral de la diversitat.
o Propostes dels departaments 2016-17. Finalment es van localitzar i
comprar 3 jocs Othello sol·licitats pel Departament de Matemàtiques.
o Propostes dels departaments 2017-18. Temes derivats de la reunió de
Direcció i l’AMPA.
o Demanarà als tutors si precisen ajuda de l’AMPA per a les campanyes
solidaries que es duen a terme a Catalunya i a Taradell: Campanya
Joguina Solidària, Gran recapta, Marató TV3, Fira de Sta. Llúcia, etc.
o Es plantegen possibles “col·laboracions entre iguals” dels alumnes de
l’INS amb els alumnes de Primària: St. Jordi, Castanyada, “English day”...
o Projecte ILEC: Potenciar l’intercanvi de llibres entre els alumnes. Plantejar
grups de lectura.
-

Excel·lència en llengües estrangeres. L’AMPA ha sol·licitat la col·laboració als
pares i mares nadius o amb nivell suficient d’anglès. Respostes.

Altres temes derivats a aquesta Comissió per acord de direcció i l’AMPA:
- Resultats de la Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO.

Propera reunió: pendent.
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