ASSEMBLEA - Ordre del dia reunió de l’AMPA
Dijous, 29 de novembre de 2018 a les 20:00 h.

1. ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE. Resultats.
o
o

Finalitzen els 4 anys de permanència: Gerard Bove i la Judit Moruno.
Al seu lloc han sortit elegides: Marina Romeu (AMPA) i Rosa Gallifa (Sector pares).

2. JUNTA DE L’AMPA:

o Junta Directiva
Nom
Jordi Espinàs
Nacho López
Mireia Segalés
Gerard Bové
Iolanda Cano
Marta Bayés
Isabel Bedoya
Marina Romeu

Responsabilitat
President
Vicepresident
Secretària
Tresorer
Vocal
Vocal i Coordinació
delegades
Vocal
Vocal i Consell
Escolar de Centre

Telèfon
699510243
938801113
619369081
646129830
628211526
627246509

Correu electrònic
18274jeb@comb.cat
jespinas.cc.ics@gencat.cat
nantalv@yahoo.es
mireiasegales.ms@gmail.com
gbovetanya@gmail.com
canoiolanda@gmail.com

639006932

marta1bayes@hotmail.com

635601978

isataradell@gmail.com

629112111

marina@biodiversitat.cat

o Col·laboradors/res
Nom
Judit Moruno
Meritxell Catalan
Rosa Gallifa
Josep Maria Vilar
Joana Sureda
Ester Ruiz Caballé
Mònica Llovera
Judit Labro
o

Responsabilitat
Consell Escolar
Municipal
Consell Escolar de
Centre
Consell Escolar de
Centre
Blog de l’AMPA
Col·laboradora
Col·laboradora
Col·laboradora
Col·laboradora

Telèfon

Correu electrònic

646235923

jmoruno@xtec.cat

608484607
938852665

meritxellcatalan@gmail.com

699953244

rosagallifa@gmail.com

605217003
690853752
676211974
699078939
649426547

josepmaria.vilar@hotmail.com
joanasureda@gmail.com
68centurii@gmail.com
pepmonica@yahoo.es
juditlabro@gmail.com

Assisteixen a la darrera reunió
- Muntsa Orra (mare de 1rD), Rosa Gallifa (mare de 1r C) i Maite Corretja (mare de
1r A). Ens comuniquen que Rosa Garcia (mare de 1r B) també vol col·laborar com a
delegada de curs.
- No tenim informació de Jordi Molist, que va expressar interès per a formar part de
la Junta de l’AMPA. La Marta Mumbrú no pot col·laborar aquest curs.

3. COMUNICACIÓ DE L’AMPA:
3.1. Blog AMPA
o Blog entrats: 862 correus. Confirmats: 303.
3.2. Whats:
o S’acorda que la Marta Bayes coordini els Delegats/des de les famílies.
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o
o

o

Cada delegat/da crearà un grup unidireccional (“nova difusió”). Permet fer difusió en grup
però les respostes de les famílies solament les veu el delegat/da.
Es proposa enviar-los un text, per ex: “Tal com ens has autoritzar, t’enviarem per aquest
canal solament informació rellevant de l’AMPA i l’Institut. No cal que responguis. Et pots
amb l’AMPA via ampainstaradell@gmail.com”.
Delegats de classe (famílies)
1r ESO
A: Maite Corretja
B: Rosa Garcia
C: Rosa Gallifa
D: Muntsa Orra
4rt ESO
A: Anna Rovira
B, C i D: Sílvia Sanyé i
Iolanda Cano

2n ESO
A: Marta Bayés
B: Marta Bayés
C: Sílvia Crivillers
D: Isabel Bedoya
1r Batxillerat
A i B:
Gemma Montanya

3r ESO
A: Núria Sayós
B: Emma Albià (desembre )
C: Raquel Sans
2n Batxillerat
A: Anna Sellés
B: Natàlia Noguera

3.3. Difusió per les agendes dels pobles:
o Agenda de Taradell. Joan Puig (puigbjn@taradell.cat). Abans del 14 de cada més.
o Sta. Eugènia (la Mireia ens donarà el contacte).
o Viladrau (comunicació@viladrau.cat).
o Seva (l’Esther Ruiz ens donarà el contacte).

4. ECONOMIA CURS 2017-18:
o

S’aproven les despeses proposades per aquest curs:
Entrades curs 2018-19
Quotes AMPA (6.935€)
Iddink llibres (4.100€)
Subvenció Ajuntament
(1.300€)
Embolcalls (100€)

Total: 12.435€
1.

Despeses tancades
Sorral arqueologia(1.045€)
Material arqueologia (140€)
Vals de St Jordi (305€)
Feina pintor (530€)
Anglès 4t ESO (30€/set x 4setm
x 4 m) = 480€
Taller 1r Batx (1.200€)
Sortida familiar (1.200€)
Sortida Museu Pell (Ceci): 140€
Programes psicopedag (260€)
2 prestatgeries (90€)
Ampliació ordinador ViP (220€)
1
Celebracions (1.100€)
Diàlegs en família (250x2): 500€
Premis (400€)
Despeses varies (330€)

Total: 7.940€

Despeses proposades
Anglès speaking 1r Batx (35€x2 x
4 setm x 7 m) = 1.960€
Vetlladora del 05/11/18-21/06/19
- 10 h/setm: 4.889,30€
Segona sortida familiar: 200€
Ampliar 4 m Anglès 4t ESO (480€)

Total: 7.530€

A Consergeria hi ha 3 paquets d’aigua (18 ampolles de 1,5 l) + 2 paquets de suc (24 unitats).

NOTES:
o El curs passat, per diferents motius, vàrem tenir un superàvit d’uns 3.000€.
o El saldo habitual de l’AMPA històricament ha estat d’uns 13.000€
o La despesa final d’aquest curs seria d’uns 15.470€
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5. TEMES D’ULTIMA HORA:
o

o

o
o

Reformes estructurals a l’INS. El curs vinent (2019-20) en nombre d’aules seran les
mateixes. Actualment tenim 3 grups a tercer i 4 a grups a 4t i el proper curs serà 3 grups a
4t. El següent curs (2020-21), que la previsió son 4 línies als 4 cursos d’ESO es resoldria
instal·lant al pati una classe prefabricada.
Actualment aquets annexos porten calefacció, aire condicionat i lavabo.
Vetlladora. El departament solament remunera16/h setm. L’Institut actualment té
necessitat de vetlladora per a 8 nois i noies de 1r cicle d’ESO. A primària, un sol d’aquests
alumnes tenia vetlladora tota la jornada escolar. L’AMPA pot arribar a remunerar fins a 10
h/setmana més (FINALMENT LA PETICIÓ ÉS DE 10,5 H/SETM), representa en total uns 200€
més. Es proposa demanar col·laboració també a l’Ajuntament/s.
Aula d’acollida. S’ha suprimit per canvi de criteris.
Iniciativa de la FAPAES. Enquesta “NO GRATUÏTAT REAL INSTITUTS PÚBLICS”. L’AMPA INS
Taradell ens hi adherim i els farem arribar la informació.

6. SORTIDES FAMILIARS CURS 2018-19.
o Sortides realitazades:
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. Propostes:
Nova visita guiada al Montseny.
Visita guiada a Taradell (el 21 de gener/18 es va fer la Ruta guiada: ‘'descobrint el
nostre patrimoni cultural'' a Taradell a càrrec de la historiadora Marta
Lloret). Visita Guiada a Barcelona.
7. DIÀLEGS EN FAMÍLIA CURS 2018-19.
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 Batx. Pendent full informatiu.
o 2n Trimestre. Sexualitat i afectivitat. Responsables: Mireia i Mònica.
o 3n Trimestre. Alimentació sana i com llegir correctament les etiquetes. Neus Arimany.
Dietista-Nutricionista.
o La sol·licituds a la Diputació (2019) de la xerrada: Estratègies per afavorir les competències
personals, és una xerrada que s’ofereix als INS no a les AMPAs. Anul·lada.
o Pel Curs 2019-20. Valorar de fer 1 xerrada única l’any amb una “persona mediàtica”.
8. ACTIVITATS DE REFORÇ D’ANGLÈS:
o

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?
Auxiliar de conversa per a reforces l’speaking a 1r de Batx.
- Dijous de 08:20-09:15 i de 11:00-11:55 h.
- Sr. Ronan de l’Aula. Dificultats inicials. Inici de les classes.

9. PROPOSTES DEPARTAMENTS. Pendents:
o
o
o

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€)
3

10. TALLER SOBRE GESTIÓ DE LES EMOCIONS I HABILITATS COMUNICATIVES (1R DE BATX).
o

Conductor: Toni Portell, professor de la UVic.
- Dia: dimecres 19 de desembre 2018.
- Durada 6 hores lectives. Els curs passat es van fer 8 hores. Es concentrarà a 2 hores
la sessió de 4 hores del primer Taller (Com parlar en públic) de la Mariona.
- Despesa: 100€/h. Total 6 h x 2 grups = 1.200€

11. INTERCANVI AMB FRANÇA (4T D’ESO).
o
o

Novetats de les negociacions amb un INS de Bordeus.
Dies: anada (18-22 març) i tornada (8-12/abril). Setmana Santa s’inicia el 15 d’abril.

12. 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?

13. ASPECTES PENDENTS:
o
o

o

o
o
o
o
o
o

o

Invitació de la Coral l’Arpa de Taradell en motiu del seu 25è aniversari (efectuada el 28 de
juliol). No els hi ha estat possible organitzar-ho.
Sessions de meditació. Hans Burghardt, professor de meditació. Conductor de les sessions
sobre meditació que es van efectuar el passat mes de març a 2n de Batx. Van ser en
nombre de 3 i d’una durada de 60 minuts. Ens informen que el proper curs es vol repetir
l’experiència igualment a 2n de Batx, 5 sessions i en el 1r trimestre del curs.
S’ofereix a l’AMPA la possibilitat de fer alguna activitat formativa similar per les famílies. El
curs habitual és de 8 sessions. Preu pendent de concretar.
Web del centre: https://dharmalabs.org/ca
Treball de recerca.
- 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.
- Penjar a la web de l’INS els treballs de recerca d’anys anteriors (en format pdf).
Estada en l’empresa. Proposar elaborar un llistat de l’oferta d’empreses disponibles.
Millora de la web de l’INS. Propostes enviades per l’AMPA. Incloure eines com el Moodle.
Comiat alumnes de 2n de Batx i pendent d’acordar el de 4t d’ESO.
Col·laboració dels antics alumnes: xerrades informatives a 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.
Resultat de les enquestes efectuades a les famílies.
Taula de convivència. AMPAs de Taradell i Serveis Socials.
- Enquesta “assetjament entre iguals” dirigida als pares i mares.
- Altres 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 i penjarlo a la web de l’INS i al Blog de l’AMPA.
 Treballar mesures de prevenció.
 Temes de futur: Fracàs escolar. RRI de secundària (equilibri entre sancions
i acompanyament educatiu). Promoure iniciatives de voluntariat (material
del Curs “Aprenentatge i Servei” impartit a professors i membres de
l’AMPA a la Delegació del Departament a Vic el curs 2012-13).
Millores de qualitat:
- Puntualitat professors/es. Classes anul·lades per diferents motius.
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-

Temaris incomplert. Proposta de disposar a final de curs del mapa de temes
donats i no donats per curs. Informació de motiu.
- Final de curs. Excés de visualització de pel·lícules? Criteris d’elecció. Aprofitament?
- 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.
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.

o

14. MILLORES A L’AMPA:
o
o
o
o
o
o

Ampliar els continguts del Blog amb material sobre sortides/excursions familiars.
Cine-fòrum.
Club de lectura.
Full informatiu d’iniciatives per a millorar la Diversitat. Recursos.
Col·laboració econòmica d’Ajuntaments: Viladrau, Seva, SEB i Espinelves. Carta elaborada
per en Nacho. Pendent de fer-la arribar als Ajuntament.
Mercat d’intercanvi de segona ma, Taller d’energia renovable, etc.

15. PRECS I PREGUNTES

16. PROPERES REUNIONS I ACTIVITATS:





Dll 3 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 - 21:30 h. Reunió BREU de l’AMPA.
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