Ordre del dia reunió de l’AMPA + direcció
Dilluns, 14 de gener de 2019 a les 16:30 h.

1.

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
farà una aportació a l’INS de 13.343€.
o Col·laboració en el Full Informatiu editat per Serveis Socials de l’Ajuntament de
Taradell i les AMPA: “El meu fill o filla em demana el mòbil”.

2. Vetlladora.
o Contracte signat per l’AMPA: 10,5 h/setmana. 626,9€/mes de Des 2018 a Juny 2019.
o Resultat negociació amb l’Ajuntament de Taradell per a ampliar el nombre d’hores.
3. Activitats de reforç d’anglès:
o 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 des de l’INS?
o 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 des de l’INS?
4. Taller sobre gestió de les emocions i habilitats comunicatives.
o Dimecres 19 des/18. Durada 6 hores lectives x 2 grups (Despesa: 1.000€).
o El tema de gestió d’emocions no es va poder fer per la baixa de Toni Portell.
o Valoració des de l’INS?
5. Col·laboracions departaments:
o Arribada de les 2 prestatgeries Kallax a l’INS?
o Pagada la factura del Departament ViP: ampliació memòria RAM 4 Mb + programa de
disseny (269€).
o Pagada també la factura del Dep. de psicopedagogia. Programes de detecció:
assetjament i ciberbulliyng (260€)
6. Esmorzar de fi de trimestre. Valoració des de l’INS?
7. Millores de qualitat:
o Exàmens. Correcció d’exàmens pels propis alumnes. Còpia als exàmens i dels deures.
o Puntualitat professors/es.
o Classes anul·lades amb freqüència (llatí i en general a Batx lletres).
o Estada en l’empresa. Proposar elaborar un llistat de l’oferta d’empreses disponibles.
o Comiat alumnes de 2n de Batx i pendent d’acordar el de 4t d’ESO.
- Proposta: llogar el Costa i Font. Càtering. Tarda. Convidar “tothom”.
o Millora de la web de l’INS. Propostes de webs (d’altres INS) enviades per l’AMPA.
Valorar incloure el sistema moodle. Oferiment de pagament d’una web nova.
o 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 de l’INS i al
Blog de l’AMPA.
o Col·laboració antics alumnes. Xerrades a 4t d’ESO i 2n de Batx.
o Treballs 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.
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Temaris incomplert. Proposta de disposar a final de curs del mapa de temes donats i no
donats per curs i l’explicació del motiu. Sense cap ànim més que l’informatiu.
Final de curs, especialment 1r d’ESO (però també altres cursos). Excés de visualització
de pel·lícules? Criteris de selecció? Aprofitament?
Enquestes d’opinió/satisfacció dels alumnes. Valorar la seva realització, tal i com es fa
en altres àmbits de l’educació.
Pendent nova enquesta per estaments de l’INS (Abril 2019). Disposar dels resultats.

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 infrautilitzats.
o Portes de sortida d’emergències tancades amb clau. Possibilitat de col·locar una alarma
de porta o finestra.
o Parets, corredors i escales “desèrtiques”...
9. Properes reunions i activitats:
 Dll 29 de gener. 21:00 h. Reunió d’AMPA.
 Dll __ de febrer. 16:30 h. Reunió d’AMPA+direcció.
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