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Ordre del dia de la reunió AMPA + Direcció 
Dilluns, 5 de febrer de 2018 a les 16:30 h a l’INS Taradell 
 
 
1. Temes breus: 

o Actualització dels telèfons de les famílies. 
o Portes obertes. 3 de març. Hora?. Recordar: 

 Disposar del Llistat de llibres del proper curs? 
 Comentar les millores en la coordinació de l’INS amb les Escoles de 

Primària (sortida a la Draga a Girona i evitar problemes d’integració 
inicials). 

 Comentar l’existència de Mediadors.  
o Esmorzar de Nadal. La Mireia trucarà a la botiga per a saber si encara 

som a temps de retornar els sucs.  
o Jornades jurídiques a la UAB del dia 16 de març. L’AMPA estaria 

disposada a pagar el taxi (parcialment o total) si les famílies no poden 
portar a les dues alumnes. 

 
2. Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO. Comparativa amb els resultats de 

Catalunya. Veure resum Annex 1.   
 

3. 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. 

 
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) 

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 2 porteries i 2 cistelles de bàsquet.   
 

1.000€ 
L’AMPA farà 

l’encàrrec a un pintor  

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€ 
L’AMPA sol·licitarà 
conèixer millor el 

projecte-   

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

 
 
 

158€ 
102€ 

20€xalumne (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€ 
 
 

 
5. Diàlegs en família: 

o Dilluns 26 de febrer. Biblioteca de l’Institut Taradell. 19:30 h. 
o Qui t’entengui que et compri”. Grup FITA (Núria Grases).  
o Convidar els alumnes de Batxillerat? 

 
6. Sortides familiars. Responsables. Acordar dates: 

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

7. Taller: Gestió de les emocions, com parlar en públic i fer una exposició oral.  
Pendent de la valoració de l’ED i tutors. 

o Conductor: Toni Portell, professor de la UVic. 
o Proposta i continguts: 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€ 
 

8. 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.  
 

9. Comiat alumnes de 4t ESO-2n Batx.  
o L’AMPA insisteix en la importància d’incloure les famílies.  
o 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.  

 
10. Altres temes pendents: 

- 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. 
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- 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. 

 
11. Properes reunions i activitats: 

- 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 5 de març. 16:30 h. Reunió AMPA + Direcció. 
- 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. 


