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Ordre del dia reunió de l’AMPA + direcció 
Dilluns, 17 de setembre de 2018 a les 16:30 h. 
 
 

1. Fulls de dades de l’AMPA (nous fulls) recollits pels diferents tutors i tutores. 
o L’AMPA disposa d’una xarxa de delegats/des sota la coordinació de la Marta Bayés. 

 

                  1r ESO 
A: Maite Corretja 
B:Rosa Garcia 
C:Rosa Gallifa 
D:Muntsa Orra 

                 2n ESO 
A: Marta Bayés 
B: Marta Bayés 
C: Sílvia Crivillers 
D: Isabel Bedoya  

                  3r ESO 
A: Núria Sayós 
B: Emma Albià (desembre ) 
C: Raquel Sans 

                  4rt ESO 
A: Anna Rovira 
B: Sílvia Sanyé  
C: Iolanda Cano 
D: pendent 

            1r Batxillerat 
A: pendent 
B: Gemma Montanya  

              2n Batxillerat 
A: Anna Sellés  
B: Natàlia Noguera 

 
2. Vetlladora.  Acord de l’AMPA de remunerar 10 h/setmana durant tot el curs. 

o Pendents de trobar la persona? 
o Sol·licitar la participació de l’Ajuntament/s per a ampliar el nombre d’hores? 

 

3. Renovació Consell Escolar 2018. 
o Finalitzen els 4 anys de permanència: Gerard Bove i la Judit Moruno. 
o Al seu lloc l’AMPA proposa: Marina Romeu (AMPA) i Rosa Gallifa (Sector pares). 
o Fa 2 anys es va proposar: Les votacions tindran lloc a l’Institut el proper el dia ___ de ¾ 

de 3 fins a ¼ de 4 i de 2/4 de 5 fins a 6 de la tarda.  
 

4. Activitats de reforç d’anglès: 
o Curs de preparació de les competències bàsiques d’anglès per alumnes de 4t d’ESO:  

- Dilluns de 15:30-16:30 h i d’octubre/18 fins gener/19 (Total 4 mesos). Total: 18h. 

- Proposar de fer-lo extensiu 4 mesos més fins el mes de maig? 

o Auxiliar de conversa per a reforces l’speaking. 

- 1r de Batx. Sr. Ronan de l’Aula. Dies dijous de 08:20-09:15 i de 11:00-11:55 h. 

- S’ha acordat l’inici del reforç? 
 

5. Diàlegs en família:  
o Dies 11 i 18 de desembre/18. Horari: 19:00 - 21:00 h. Tema: Acompanyar els 

adolescents en la presa de decisions. Ponent: Judith Pardo. Educadora Social d’EINES 
- Oferir la participació dels alumnes de Batxillerat.  

 

6. Intercanvi amb l’Institut de Bordeus. 4t d’ESO. 
o Evolució de les negociacions? 
o Dies: anada (18-22 març) i tornada (8-12/abril). Setmana Santa s’inicia el 15 d’abril. 

 

7. Sortides familiars i diàlegs en família pel proper curs 2018-19.  

o Sortides realitzades: 

- Oct/18. Sortida guiada a la Maternitat d’Elna.Participants 59 persones. 

- Nov/18. Visita guiada a l’Exposició del Museu de l'art de la pell de Vic: "Osona 50 
milions d'anys enrere". Organització Ceci Cuenca. Participants 32 pers. 

o Valorar una tercera sortida el 2n-3r trimestre de curs.  
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8. Taller sobre gestió de les emocions i habilitats comunicatives. 
- Conductor: Toni Portell, professor de la UVic. 
- Dia: Dimecres 19 des/18. Durada 6 hores lectives x 2 grups. Despesa: 1.200€ 

 
9. Curs del Grup de recerca d’Aprenentatge entre iguals (GRAI) de la UAB.  

o S’oferirà al claustre el pagament per part de l’AMPA de les despeses de 2 professors/es 
que vulguin fer el curs de formació de l’UAB (matrícula, kilometratge i dietes).  
Alguna professor/a interessat/da? 

 
10. Aspectes pendents: 

 

o Col·laboracions departaments: 
- Pendent compra de 2 prestatgeries Kallax color blanc (42x39x147cm). Preu: 45€x2. 
- Depatament ViP: ampliació memòria RAM 4 Mb + programa de disseny (uns 220€). 
- Dep. de psicopedagogia. Programes de detecció: assetjament i ciberbulliyng (260€) 

o Invitació de la Coral l’Arpa de Taradell a la comunitat educativa de l’INS, en motiu del seu 
25è aniversari (efectuada el 28 de juliol). Proposen col·laborar en el Concert de Nadal que 
faran conjuntament amb l'Orquestra Alumni de l'EMVic i de la professora i soprano Dolors 
Lozano.  Volem preparar cinc nadales al llarg de 4 assaigs, que es farien a 5 setmanes del 
concert del dissabte 15 de desembre. No tenim cap informació més. 

o Treball de recerca.  
o Proposar a l’Ajuntament de considerar de donar 2 premis, 1 per a temes de l’àmbit 

social/humanístic  i 1 per temes de l’àmbit de ciències/tecnologia. 
o Penjar a la web de l’INS els treballs de recerca d’anys anteriors, en format pdf. 

o  Estada en l’empresa. Proposar elaborar un llistat de l’oferta d’empreses disponibles. 
o Millora de la web de l’INS. Propostes enviades per l’AMPA. Valorar incloure el sistema 

moodle. 
o Comiat alumnes de 2n de Batx i pendent d’acordar el de 4t d’ESO. 
o Resultat de les enquestes efectuades a les famílies.  
o Millores de qualitat:  

- Puntualitat professors/es.  
- Temaris incomplert. Proposta de disposar a final de curs del mapa de temes 

donats i no donats per curs. Explicació del motiu. 
- Exàmens. Ús de mòbils. Exàmens idèntics quan hi ha el pati entre mig o es fan al 

dia següent. Correcció d’exàmens pels propis alumnes. Còpia als exàmens.  
- Enquestes de satisfacció dels alumnes. 
- Enquesta “assetjament entre iguals”  

 Pendent l’enquesta d’assetjament dirigida als alumnes. 
 Elaborar el decàleg/resum del protocol de l’INS i penjar-lo a la web. 

o Millores estructurals: 
- Lavabos de l’INS. Sense sabó, ni eixuga-mans, ni baldes de tancament. Obertura de 

les portes cap el corredor. Lavabos tancats amb clau/no utilitzats. 
- Portes de sortida d’emergències tancades amb clau. Possibilitat de col·locar una 

alarma de porta o finestra. 
 

11. Properes reunions i activitats: 
 

- Dll 26 d’octubre. 21:00 h. Reunió d’AMPA. 
- Dll 26 d’octubre. Hora pendent. Votacions al Consell Escolar de centre. 
- Dj 29 de novembre. 21:00 h. Assemblea de l’AMPA 
- Dll  ___  de desembre. 16:30 h. Reunió d’AMPA+direcció. 
- Dma 11 de desembre. 19:00 - 21:00 h. Diàlegs en família. 
- Dma 18 de desembre. 19:00 - 21:00 h. Diàlegs en família. 
- Dma 18 de desembre. 21:00 h. Reunió BREU de l’AMPA. 


