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Ordre del dia de la reunió de l’AMPA 
Dijous,8 de març 2018 al finalitzar Diàlegs en família 

 
1. Informacions: 
 

- Ingrés d’Iddink de 4.326,72 € (pendent d’impostos). Factura enviada a IddinK. 

- Quadern de participació ciutadana. Es van presentar el passat 19/02.  

S’ha entregat via tutories als alumnes de l’INS. S’han de retornar el 19/03. La 
resta de punts d’entrega, el dia 26/03. Acordem passar un SMS el 16/03. 

Ens comprometem a penjar la informació al Blog.  

- Actualització dels telèfons de les famílies. S’acorda que en la propera reunió 
vindrà en Jordi Tosar per a concretar una proposta efectiva. 

- Portes obertes. 3 de març.  

o Es valora molt positivament la intervenció dels alumnes: delegats de 1r 
d’ESO, alumnes que porten la Revista, Filmació i Mediadors. També 
alumnes de batxillerat i una última taula d’exalumnes universitaris. 

o No vàrem pensar d’incloure el Tríptic de l’AMPA a la carpeta. 

- Jornades jurídiques a la UAB del dia 16 de març. L’AMPA informa que estaria 
disposada a pagar el taxi (parcialment o total) si les famílies no poden portar a 
les dues alumnes. També pagaria els 5 euros de la inscripció (total 10€).  

- Enquesta “assetjament entre iguals” dirigida als pares i mares i als alumnes. 

o Es comenten els resultats i les propostes efectuades en la darrera reunió de 
la Taula de convivència (AMPAs de Taradell). 

 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. 

Des de Direcció es dona suport a totes aquestes iniciatives. Ho 
comunicarem a Serveis socials de l’Ajuntament i a la Taula de convivència. 

- Sortides familiars.  

o 2n trimestre: Sortida guiada a Viladrau.  
o Ve a la reunió en Jordi Codinachs i s’acorda que en la reunió del proper 

dilluns 12 de març a les 19:00 h es valorarà si les famílies de l’intercanvi els 
interessa més fer aquesta sortida el Ds 21 ó bé el Diu 22 d’abril. 

- Sol·licitud de vaga pel Sindicat d’alumnes de 3r-4t d’ESO. 
o Des de direcció s’aplicarà l’acord de Consell Escolar. Es farà classe amb 

normalitat i els pares hauran de sol·licitar per escrit la seva voluntat que el 
seu fill o filla deixi d’assistir a classe per motiu de la vaga i anar-los a 
buscar. 

 

2. Esmorzar de Nadal organitzat per l’AMPA. Retorn dels sucs és possible? 
 

3. Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO. Comparativa amb els resultats de 
Catalunya. Veure resum enviat.  

o Respecte el global de Catalunya (grup B), les assignatures que estan per 
sota són castellà i anglès. 

o S’acorda que en la propera reunió vindrà la Cristina Guergue per a plantejar 
quines possibilitats reals veu de reforçar aquest 35% d’alumnes que no 
superen o superen molt justos les competències d’anglès.  

o L’AMPA planteja la possibilitat de fer un reforç d’anglès per aquests 
alumnes, fora d’horari escolar amb algun pare o exalumnes que poguessin 
estar interessats. 
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4. 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) 

L’AMPA lliurarà al Dep. de ViP el seu ordinador NOU 0€ 

Varis 
Filmoteca de CDs. Preu aprox: 15€ x unitat. Pendent de la 
resolució dels Departaments. 

20 u = 300€ 

Direcció i 
varis 

La connexió de l’INS ha millorat amb la connexió de fibra òptica. 
Es planteja que aquests diners podrien per a plantejar una 
reforma en profunditat de la web. Ho parlarem amb en Lluis 
Dalmau (secretari).  

340€ 
(total aportat per l’Aj. 
d’Espinelves: 400€: 

60€ en vals per 
l’alumna) 

Tecnologia 
Projector portàtil aula de tecnologia. L’adquirirà l’INS i l’AMPA el 
pagarà. 

600€ 

Educació 
Física 

Finalment es s’escull posar al pati una pista de voleibol. 
L’AMPA pagaria el material (pals, xarxa, etc.). L’adquirirà l’INS i 
l’AMPA el pagarà. 
Pintar les 2 porteries i 2 cistelles de bàsquet.   

500€ 
 

L’AMPA farà 
l’encàrrec a un pintor  

Socials 
Material per a una optativa d’arqueologia. El Departament ha de 
donar el vist i plau un cop estudiat el projecte.  

400-500€ 

Orientació 
S’acorda finançar la compra dels material per a la valoració. 
- Convivència i detecció de l’Assetjament 
- Cyberbullying  

 
158€ 
102€ 

Matemàtiques  Comprats i entregats 3 jocs Othello més (total comprats 6 jocs) 100€ 

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

o Conductor: Toni Portell, professor de la UVic. 
o Es reajusta la proposta amb direcció: 

 3r trimestre. 1r de batxillerat (2 grups de 21 alumnes).  
 Durada: 8 hores.  
 En horari lectiu (tutories) es farien 1 h + 1 hora. 
 Fora d’horari lectiu les 6 hores restants. Per exemple el dilluns a 

l’acabar les classes podrien fer un dinar de carmanyola/entrepà i de 
2/4 de 4 a 2/4 de 6, en 3 sessions. 

o Programa:  
 2 hores: I amb les emocions què fem? Coneixement i gestió de les 

emocions. Prof. Toni Portell.  
 2 h. Meditació/relaxació. Sergi Pérez (expert en meditació). 
 2 hores. Com parlar en públic? 
 2 hores. Com fer presentacions en públic? 

o Despesa: 100€/h. Total 8 h x 2 grups = 1.600€ 
o Es planteja la possibilitat de demanar un pagament simbòlic de 5 ó 10 

euros, a retornar si es completa el curs. 
o Caldrà lligar el retorn a casa dels alumnes de fora de Taradell. 

 
6. Valorar les pintades a l’exterior de l’INS. 
 
7. Xerrada del Grup de recerca d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB 

Dijous 12 d’abril a les 19:00 h. Biblioteca de l’INS.  
o Farem la difusió aquesta setmana. 
o S’acorda convocar: professors de l’INS, mestres de les escoles de primària 

de Taradell. AMPAs de Taradell. Serveis socials de Taradell. Alumnes 
delegats de batxillerat i del Consell escolar de l’INS. Regidora 
d’ensenyament de l’Ajuntament?. 
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8. Sortides familiars.  
o 3r trimestre: Platja d’Argelès. Assumpte Montellà.  

Valorar pel diumenge 27 de maig. 
Autocars Prat. Contacte: Isabel (telèf: 628155569 – 938126411). 

 
9. Diàlegs en família. 3r Trimestre. 

o Pendent: “Democràcia a l’escola”. Núria Simó. Departament de Pedagogia 
de la Facultat d’Educació de la UVic. Telèf: 938816027-938861222.  
Web: http://transparencia.uvic.cat/nuria-simo-gil/ 

 
10. Comiat alumnes de 4t ESO-2n Batx.  

o L’AMPA insisteix en la importància d’incloure les famílies.  
o L’ED ho va plantejar als departaments i una majoria van concloure deixar-

ho com està. 
o Acordem que l’AMPA farà una proposta més detallada del que voldria i 

l’Àngel ho tornaria a plantejar.  
 

11. Properes reunions i activitats: 
- Dj 8 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 A l’acabar. Reunió d’AMPA. 
- Dll 12 de març 2018 a les 16:30 h. Reunió Comissió mixta INS Taradell.  

o 19:00 h. Reunió famílies 4t d’ESO. Intercanvi francès. 
- Dll 9 d’abril. 16:30 h. Reunió AMPA + direcció. 
- 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.  
 

-------------------------------- 
 

12. Altres temes que segueixen pendents: 
 

- Direcció: 
 

o Potenciar i apostar per l’estada en l’empresa. Què es fa? 
o 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. 

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

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

- De l’AMPA: 
 

o Cine-fòrum 2017-18 queda pendent (Glòria).  
o Delegats dels pares i mares per cursos. Responsable voluntari de la Junta? 
o Club de lectura de pares i mares...? 
o Millores del Blog de l’AMPA. Valorar incloure Activitats en família i educació del 

lleure, iniciatives per un major compromís comunitari (voluntariat, campanyes...). 
o Col·laboració Ajuntaments. Ajuntaments: Viladrau, Seva, SEB i Espinelves. 

Carta elaborada per en Nacho. Pendent de fer-la arribar als Ajuntament. 
o Activitats de voluntariat i serveis comunitaris:  

- Propostes que es van parlar a la 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.  

- Correspon al seguiment d’una reunió anterior que a la vegada venia del Curs 
“Aprenentatge i Servei” efectuat a la Delegació del Departament a Vic 

http://transparencia.uvic.cat/nuria-simo-gil/

