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Ordre del dia reunió de l’AMPA 

Dilluns, 28 de gener de 2019 a les 21:00 h. 
 
 

1. RESUM D’ACTIVITATS 1R TRIMESTRE CURS 2018-19: 
o Comunicació. Xarxa de delegats i delegades dels pares dels diferents cursos. 
o Sortida familiar 21 octubre 2018. Ruta de l’exili. 59 persones.     

o Eleccions al consell escolar de centre. Nous membres: Marina Romeu (AMPA) i Rosa 
Gallifa (Sector pares). 

o Anada familiar al museu de l’art de la pell de Vic. Nov 2018. 32 persones. 136€. 
o Taller de diàlegs en família (2 dies) 
o Assemblea general de l’ampa. 
o Taller sobre habilitats comunicatives i gestió de les emocions (2a edició). 

 

2. Informacions: 
o Iniciativa de la FAPAES. Enquesta “NO GRATUÏTAT REAL INSTITUTS PÚBLICS”. L’AMPA 

de l’INS Taradell s’hi adhereix i donarà les seves dades. Aquest curs 2018-19 l’AMPA fa-
rà una aportació a l’INS de 13.343€. 

o Col·laboració en el Full Informatiu editat per Serveis Socials de l’Ajuntament de Tara-
dell i les AMPA: “El meu fill o filla em demana el mòbil”. 

o Vetlladora.   
o Contracte signat per l’AMPA: 10,5 h/setmana. 626,9€/mes de Des-18 a Juny-19. 
o Visita Ajuntament de Taradell dimarts 15 gener. Han acceptat col·laborar amb 10 ó 

15 hores (pendent) de vetlladora (febrer fins a final de curs). 
o Activitats de reforç d’anglès: 

- Curs de preparació de les competències bàsiques d’anglès per alumnes de 4t 
d’ESO. Acordem fer-lo extensiu fins el 31 de maig. Valoració molt positiva des de 
l’INS. 

- Auxiliar de conversa per a reforces l’speaking a 1r de Batx. Auxiliar Sr. Ronan de 
l’Aula. Acord fins el 31 de maig. Valoració molt positiva des de l’INS. Volen 
sol·licitar també la valoració dels alumnes.  

o Taller sobre gestió de les emocions i habilitats comunicatives. 
- Dimecres 19 des/18. Durada 6 hores lectives x 2 grups.  
- Valoració. Una part de l’apartat de gestió de les emocions no es va poder fer per la 

baixa de Toni Portell. 
- Demanaran l’opinió dels professors i també dels alumnes. 

o Col·laboracions departaments:  
- Confirmada l’arribada de les 2 prestatgeries Kallax (uns 135€). 
- Pagada la factura del Departament ViP: ampliació memòria RAM 4 Mb + programa 

de disseny (269€).  
- Pagada també la factura del Dep. de psicopedagogia. Programes de detecció: as-

setjament i ciberbulliyng (260€). 
o Trobada de futbol infantil/cadets internacional a Taradell. Resp: Quim Ayats. 

- Dies: 3 (Dv), 4 i 5 de maig.  
- Es demanaran voluntaris/es de 4t d’ESO i Batx (en parelles) per acompanyar els ju-

gadors. 
- Interès: intercanvi/competència lingüística. Altres incentius: samarretes, fotos, etc. 
 

3. Valoració de l’esmorzar de fi de trimestre. Perfecte. Tot, inclosa la coca per celíacs. 
 
 

4. TEMES URGENTS (veure annex 1): 
o Consell escolar de Centre. Pressupost. 
o Pèrdua d’hores lectives a Batxillerat. 
o Nevada del dimecres dia 23/01/19. 
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5. Sortides familiars curs 2018-19.  

o Valorar Nova visita guiada al Montseny.  

o Visita guiada a Taradell (s’han fet 3 Rutes guiades per ‘'descobrint el patrimoni 
cultural'' a Taradell. Una la va portar la historiadora Marta Lloret).  

o Visita Guiada a Barcelona. 

 
6. Diàlegs en família: 

o 2n Trimestre (març). Sexualitat i afecte. Responsables Mireia i Mònica. 
o 3r Trimestre (maig). Alimentació sana i com llegir les etiquetes. Neus Arimany. Dietista-

Nutricionista. 
 

7. Millores de qualitat:  
o Exàmens. Correcció d’exàmens pels propis alumnes a 4t d’ESO alguns professors 

d’anglès. Ens consta també que es fa així en exàmens finals.  
Còpia d’exàmens i deures. Valorar la seva repercussió en l’enquesta que es farà als 
alumnes. 

o Puntualitat professors/es.  Valorar la seva repercussió en l’enquesta que es farà als 
alumnes. 

o Classes anul·lades amb freqüència (llatí, altres). Els casos més destacats són per motiu 
de salut i/o responsabilitats a l’INS. Valorar alternatives a “perdre el temps”. Proposar 
un treball, exercici, lectura, etc. 

o Estada en l’empresa. Proposar elaborar un llistat de l’oferta d’empreses disponibles. Es 
demanarà a l’Amàlia Parra. 

o Comiat alumnes de 2n de Batx (Responsable: Josep Maria Moreno). Proposta general: 
llogar el Costa i Font. Càtering. Tarda. Convidar tothom. Pendent de concretar, 

o Comiat de 4t d’ESO (Responsables: Comissió de festes -Priscila i Lluís-). La Comissió de 
festes demanarà el vist-i-plau a tutors/res. 

o Millora de la web de l’INS. Proposta de la Comissió d’Informàtica. Es presentarà el pro-
jecte al Claustre. Disposarem de temps per a fer-hi propostes. Recordar les webs 
(d’altres INS) enviades proposades per l’AMPA. Incloure el sistema moodle. 

o Enquesta “assetjament entre iguals” 
- Pendent l’enquesta d’assetjament dirigida als alumnes. Acord a la Taula de Convi-

vència de les AMPAs amb Serveis socials de l’Ajuntament de Taradell. 
- Elaborar el decàleg/resum a partir del protocol de l’INS i penjar-lo a la web de l’INS  

i al Blog de l’AMPA. 
o Col·laboració antics alumnes. Xerrades a 4t d’ESO i 2n de Batx. 

- A 4t d’ESO es començarà amb la informació (pares i alumnes) dels cicles formatius. 
Ho fa una professora (Marina de Granollers?) que ho ha fet altres anys. 

o Treballs de recerca. Es comunicaran les propostes: 
- 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 (Jordi C). 
- Penjar a la web de l’INS els treballs de recerca d’anys anteriors, en format pdf 

(Carme T). 
o Pendent nova enquesta per estaments de l’INS (Abril 2019). Disposar dels resultats.  

- Es farà per Google Drive. Valorarem conjuntament les preguntes a incloure. 
o Temaris incomplert. Proposta de disposar a final de curs del mapa de temes no donats 

per curs i l’explicació del motiu. 
o Final de curs, especialment 1r d’ESO (però també altres cursos). Excés de visualització 

de pel·lícules. Criteris de selecció? Aprofitament? Identificar quines pel·lícules es van 
passar i el grau d’idoneïtat per la seva edat. 

o Atenció a la diversitat. Falta d’informació, per exemple “Bojos per la ciència” per 1r de 
Batx, de la Fundació Catalunya La Pedrera. 

o Valors del centre. Quins són? Es treballen? Com? 
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8. Millores estructurals: 
o Lavabos de l’INS. Sense sabó, ni eixugamans, ni baldes de tancament. Obertura de les 

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

de porta o finestra. 
o Parets desèrtiques... 

 
 

9. Temes pendents de l’AMPA: 
o Sessions de meditació. Hans Burghardt, professor de meditació. Conductor de les 

sessions sobre meditació (2 edicions) que s’han efectuat a 2n de Batx.  
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 

o Taula de convivència. AMPAs de Taradell i Serveis Socials.  
- Pendent enquesta d’assetjament dirigida als alumnes.  
- Elaborar un decàleg-resum del protocol dels centres i penjar-lo a la web INS i AMPA. 
- 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). 

 

10. Millores a l’AMPA: 
o Responsable de premsa/informació a Ajuntaments, premsa i ràdios locals. 
o Ampliar els continguts del Blog amb material (fotografies), Sortides/excursions familiars. 
o Cine-fòrum.  
o Club de lectura. 
o Full informatiu d’iniciatives per a millorar la Diversitat. Recursos. 

o Col·laboració econòmica d’Ajuntaments: Viladrau, Seva, SEB i Espinelves. Carta 
elaborada per en Nacho. Pendent de fer-la arribar als Ajuntament. 

o Mercat d’intercanvi de segona ma, Taller d’energia renovable, etc. 
 
 

11. Properes reunions i activitats: 
 Dll 11 de febrer. 16:30 h. Reunió d’AMPA+direcció. 
 Dll 25 de febrer. 21:00 h. Reunió d’AMPA. 

 
 
 

https://dharmalabs.org/ca
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ANNEX 1. CONSELL ESCOLAR DE CENTRE 
 
PRESSUPOST INS TARADELL - 2019: 

 

Entrades: 
 

Departament d'Ensenyament     126.000,00 
Ajuntaments            2.000,00 
Altres ens locals (consells comarcals, mancomunitats,...)           5.000,00 
De famílies        133.000,00  (50%) 

- De famílies per a sortides curriculars (115.000,00) 
- De famílies per a programes educatius (18.000,00) 

Subtotal Ingressos (sense romanent):     266.000,00 

 

Romanents exercici anterior           26.853,13 (9,1% del total) 

Total (amb romanent):                   292.853,13 
 

Sortides: 
 

Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 200,00 
Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions 15.853,13 
Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI) 5.000,00 
Manteniment d'equips de reprografia (no CTTI) 4.500,00 
Manteniment d'aplicacions informàtiques (no CTTI) 500,00 
Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 500,00 
Material d'oficina i didàctic no inventariable 18.500,00 

- Material ordinari no inventariable 2.500,00 
- Material general d'oficina 1.000,00 
- Paper 3.000,00 
- Material fungible didàctic 12.000,00 

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.500,00 
Aigua i energia 38.000,00 

- Aigua 2.000,00 
- Electricitat 13.000,00 
- Gas 23.000,00 

Productes farmacèutics 200,00 
Altres subministraments 4.000,00 

- Material de neteja 1.500,00 
- Aigua mineral 1.500,00 
- Altres subministraments generals 1.000,00 

Despeses postals, missatgeria i altres similars 1.700,00 
- Postals 600,00 
- Telefòniques 1.000,00 
- Missatgeria 100,00 

Transports (autocars per a sortides curriculars) 27.000,00 
Despeses per comissions bancàries 1.000,00 
Altres despeses diverses 1.000,00 
Neteja i sanejament 50.000,00 
Seguretat 2.000,00 
Gestió de centres i serveis 400,00 
Treballs tècnics 16.000,00 

- Prevenció d'incendis 1.500,00 
- Ascensor 1.500,00 
- Calefacció 3.500,00 
- Jardineria 2.500,00 
- Serveis informàtics i de telecomunicacions 3.500,00 
- Altres treballs realitzats per altres empreses 3.500,00 

Altres despeses de sortides 95.000,00 
Serveis informàtics realitzats per altres entitats 3.000,00 
Dietes, locomoció i trasllats 4.000,00 
A famílies 2.000,00 

 
Total Despeses: 292.853,13 

 
Total despeses – sortides (autocars i altres: 122.000) = 170.835,13 

- Neteja (50.000):  29% del subtotal 
- Energia (38.000): 22% 
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Del pressupost, crida l’atenció: 
 

- Les entrades (que inclouen el romanent) i sortides 2019 resten 0, què vol dir? Que aquest any 2019 
es gastarà tot el romanent de l’Institut? 

- El 50% de les entrades les proporcionen les famílies. 

 
Des de sempre, la confiança de l’AMPA, en el bon ús del pressupost per part de l’Institut, ha 
estat sempre absoluta. 

 
 

FALTA DE PROFESSORAT A BATXILLERAT: 
 
 

Les famílies ens reclamen que els alumnes de 1r de Batxillerat, en especial 1r B, perden moltes classes. 
No són infreqüents, dies de 2 ó 3 classes sense professor o professora. 
Aleshores els alumnes o entren més tard o surten al carrer entre classes o marxen abans a casa. 
Alguns/es alumnes (pocs) en ocasions es poden quedar a fer deures. 

 

Causes més habituals: permisos o baixes laborals per motiu de salut i representació de l’INS (reunions en 
horari laboral de direcció i equip directiu). 

 

Els pares ens comenten què això afecte al seu dia a dia i també estan preocupats per la pèrdua de tantes 
hores. 

 
 

Disposem de les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) de 2016-17: 
 

4.3. Funcionament de les classes 
4.3.1 Durada de l’activitat lectiva 
La durada d’una sessió lectiva a l’ESO i al Batxillerat és de 55 minuts. 
Cal ser el màxim de puntual a l’hora d’entrar i a l’hora de finalitzar la classe cal sortir de l'aula després d'haver tocat 
el timbre. 
Durant cada hora lectiva, el professor del grup és el responsable d’aquells alumnes. En cas d’absència del professor, 
serà substituït pels professors de guàrdia. 

 

4.4. Guàrdies 
El professorat del Centre tindrà una o més guàrdies assignades en el seu horari setmanal. La resta de professors que 
tinguin hores de permanència en el Centre, quan  sigui necessari, ajudaran a cobrir les guàrdies. 

 

4.5 Assistència del professorat 
Comunicació de la falta Faltes previstes: 
Els professors que tinguin previst de faltar algun dia cal que ho comuniquin a la Cap d’estudis o al Director amb el 
màxim d’antelació possible. 
El professor/a haurà de donar feina (per escrit) per als alumnes a la Cap d’estudis, que la deixarà el dia corresponent 
a la safata de la zona de guàrdia.  
La Cap d’Estudis serà l’encarregada de preveure’n les substitucions quan algú falti, mitjançant guàrdies. 

 

4.11 Normativa bàsica del centre 
- L’assistència a classe és obligatòria. S’han de justificar les absències sempre i comunicar-les prèviament si es pot. 
- Les hores amb professor de guàrdia són hores d’estudi, no lliures. 

 

Comentaris: 
 

- En lloc les NOFC es diferencia ESO i Batxillerat. 
- Els alumnes de BATX tenen autoritzat pels pares la sortida de l’INS, però pensem que potser caldria 

especificar als pares si parlem de sortir a l’hora del pati i de sortir sistemàticament quan falta un dia 
1 o més professors o professores i molt menys, si aquesta situació és matinguda molts dies. 
 

Des de l’AMPA demanem una Comissió interdisciplinària per a intentar buscar solucions a 
aquest problema. 
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NEVADA DEL DIMECRES DIA 23/01/19: 
 
 

Hem rebut moltes queixes arran de la decisió de tancar l’Institut i també com es va produir la sortida 
dels alumnes. 

 
Ens han comunicat: 

- Que la previsió era que la nevada seria de poca estona. 
- Alguns diuen que tenien els fills a casa i que ningú els havia avisat. 
- Que alguns alumnes (2-3) no van pujar a l’autocar de Seva. 
- Que l’escola de Viladrau no ha tancat. 
- També ens han preguntat, si l’INS tenia un Tokapp (és una plataforma de comunicació web y 

mòbil líder en col·legis, ajuntaments, associacions, clubs, residències, empreses, etc.). 
 

Desconeixem quina informació de les previsions meteorològiques tenia l’equip directiu en el moment de 
prendre la decisió? Ni tampoc si la decisió de tancar va venir de fora de l’INS? 
Com va informar l’INS a les famílies? Solament via AMPA? Es va enviar un SMS? 
L’INS tenia coneixement que alguns alumnes d’ESO de fora no havien pujat a l’autocar? I si ho sabia, 
coneix el motiu? 

 
Sabem que també van tancar alguns INS de Vic, Tona i Esquirol i que a Roda solament van marxar els 
alumnes de l’Esquirol i Rupit, però la resta van seguir fent classe amb normalitat. 

 
 

Des de l’AMPA demanem Revisar el Protocol de nevades per a proposar conjuntament 
(direcció y AMPA) totes les millores que siguem capaços. 

 
Des del màxim respecte per la decisió de l’ED aquell dia, pensem que: 

 
- Cal informar-nos bé de les previsions meteorològiques. 
- Millorar la informació: SMS des de l’INS. 
- Els alumnes d’ESO que no puguin contactar amb els pares no poden sortir de l’INS. 
- Valorar si cal establir unes mesures diferenciades (com van fer a Roda) pels alumnes de Viladrau? o 

Seva? 
- Tenir accés al Protocol de nevades. 

 

 


