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Ordre del dia reunió de l’AMPA 

Dilluns, 25 de febrer de 2019 a les 21:00 h. 
 
 

1. Informacions: 
o Canvi de la representant de l’AMPA al Consell Escolar Municipal. La Marina Romeu 

substituirà a la Judit Moruno, a la qui agraïm sincerament la seva dedicació i esforç. 
o Informació de l’AMPA i l’INS de la Vaga del 21 de febrer. L’AMPA va informar des del 

watts de delegades i també del blog, dels serveis mínims, necessitat de presentar una 
autorització signada pels pares i el funcionament dels autobusos escolars. 

o Consell Escolar de centre. Coordinació futura.  
- Exàmens: Exàmens d’anglès de diferents nivells. Alumnes més avançats poden 

treure pitjor nota, que alumnes amb un nivell més baix d’anglès. Parlat des de tu-
tories i de la professora amb els propis alumnes. Resposta de direcció: els exà-
mens són i continuaran sent iguals. 

- Comunicació: pendents de la implantació del Tokapp en 1-2 setmanes. 
- Temes post nevada. Seguiment dels alumnes que pugen als autobusos. El acom-

panyants prenen nota dels alumnes que pugen. Des de direcció es plantegen mi-
llorar els llistats incloent una nota amb els alumnes que no han assistit a classe i 
sol·licitar als pares una autorització dels nois i noies que no han d’agafar l’autobús 
(per ex, perquè es queden a fer activitats extraescolars a Taradell, etc.). 
Informació. Alumnes que van en autocar: Seva (66), SEB (61), Montrodon (61) i Vi-
ladrau (29), en total 217 (45% del total). 

o Vetlladora. L’Ajuntament de Taradell sol·licita a l’AMPA que efectuem el contracte i 
pagament de les 15 hores de vetlladora de febrer fins a final de curs (834,30€ mensu-
als).  Ajuntament i AMPA signarem un contracte on l’Ajuntament es compromet a 
efectuar el pagament a l’AMPA. 

o Curs de preparació de les competències bàsiques d’anglès per alumnes de 4t d’ESO. 
Tot i haver donat la possibilitat de fer-lo extensiu fins el mes de maig, donada la baixa 
participació dels alumnes, acordem (conjuntament amb el Departament de Llengües 
estrangeres i l’ED) no continuar amb aquesta activitat. 

o Intercanvi amb França 4t d’ESO. Són 26 alumnes. Anada 18-22/03 i tornada 8-12/04. 
o Prova d’Avaluació competències bàsiques de 4t d’ESO. Es va fer la setmana passada. 

Matèries: anglès, científico-tecnològic, català, castellà i matemàtiques. Va transcórrer 
amb tota normalitat.   

o Informació des del Blog de l’AMPA:  
- Orientació acadèmica famílies de 4t d’ESO (44 entrades). Xerrada dirigida a les 

famílies: Com acompanyar a les filles i fills en aquests moments de pressa de deci-
sions. Dia 13 de març a les 19:00 h. Lloc:  Edifici El Sucre de Vic 

- Dormir 9 hores (164 entrades). 
o Col·laboració en el Full Informatiu editat per Serveis Socials de l’Ajuntament de Tara-

dell i les AMPA: “Carnaval 2019”. 
o Atenció a la diversitat. 2 alumnes de 1r Batx. Participació a les xerrades sobre dret a la 

UAB. Dv tarda 15/03. Pagament (si cal) del taxi per part de l’AMPA. Pendent. 
o Eleccions sindicats INS el 12 de març. 
o Trobada de futbol alevins 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 pare-
lles) per acompanyar els jugadors. Es sol·licitarà l’autorització dels pares.  

- Interès: competència lingüística/activitat de voluntariat/civisme/altres incentius: 
samarretes, fotos, etc.). 

 
 
 

http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2019/02/Capsula-2019.jpg
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2019/02/Capsula-2019.jpg
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2019/02/Capsula-2019.jpg


 
2

 

2. Aspectes pendents de concretar: 
o Millora de la web de l’INS. Proposta de la Comissió d’Informàtica. Es va presentar el 

projecte al Claustre. S’ha demanat l’opinió de l’AMPA. Recordar les webs (d’altres INS) 
enviades proposades per l’AMPA. Incloure el sistema moodle. 

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. Va oferir 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.  

o Auxiliar de conversa per a reforces l’speaking a 1r de Batx. Auxiliar Sr. Ronan de 
l’Aula. Pendents de la valoració dels alumnes. Enquesta. 

o Taller sobre gestió de les emocions i habilitats comunicatives. Pendents de sol·licitar 
l’opinió dels professors i també dels alumnes. Enquesta. 
 

3. Sortides familiars curs 2018-19.  

o Visita guiada a Barcelona. Història de la ciutat. Diumenge 2 de juny al matí? 

 
4. Diàlegs en família: 

o 2n Trimestre. Dj 4 d'abril a les 20h. Implantació de l’energia renovable i l’ús d’una 
criptomoneda a Taradell. Watteco, un somni?. Ponent: Marcel Hidalgo Sabatés 
(Assessor per la transició energètica i CEO de Watteco).  

o 3r Trimestre. Dma 28 de maig a les 20 h. Alimentació sana i com llegir les etiquetes. 
Neus Arimany. Dietista-Nutricionista. 
 

o Cursos 2019-2020 de la Diputació de Barcelona. Eduquem en família. 
Índex (en groc els que hem fet):  

  

1. Claus per promoure l’èxit escolar  
2. Acompanyar els adolescents en la presa de decisions  
3. Adolescents: movem fitxa!  
4. Agenda escolar i ús de pantalles  
5. Influir per l’èxit educatiu  
6. Educar les emocions en família  
7. Com educar positivament  
8. Com puc motivar el meu fill en els estudis  
9. Crear i enfortir vincles a través del moviment  
10. Descobrim el cervell per educar millor  
11. Educar sense cridar  
12. El rol de la dona en la funció educativa  
13. Fomentar relacions positives a l’escola  
14. Educar en la diversitat de capacitats  
15. Amenaces i riscos en l’ús d’internet i les xarxes socials  
16. Aliança família i escola  
17. Actituds per afavorir els aprenentatges dels fills  
18. Què fer com a pares i mares davant l’assetjament escolar?  
19. Qui t’entengui que et compri!  
20. Relacions positives i igualitàries a l’adolescència  
21. Ús segur de dispositius mòbils i xarxes socials  
22. Valors per fer-los créixer  
 

Mancomunitat La Plana. Taller educatius per a  famílies 
 

23. Adolescents i sexe. Com ens hi comuniquem? Laia Sala 
24. Adolescents, igualtat i diversitat sexual. Què els passa pel cap? Laia Sala 
25. Adolescents, festa i consum. Com ho podem gestionar des de casa? Arantxa Serra 
26. Adolescents, pantalles i xarxes socials. On posar límits? Arantxa Serra. 
 

Vots emesos: 4, 26 
Hem de respondre abans del dia 25/03/19. 
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5. Millores de qualitat:  
o Classes anul·lades amb freqüència (filosofia, psicologia, llatí, altres). Els casos més des-

tacats són per motiu de salut i/o reunions dels membres de l’ED. Valorar alternatives a 
“perdre el temps”. Proposar un treball, exercicis, lectura, etc.  
- Revisar Normativa NOFC. Autorització de la família a sortir del centre.  

o Pendent nova enquesta per estaments de l’INS (abril 2019). 
- Es farà per Google Drive. L’AMPA participarà en el seu disseny.  
- Valorar també els temes de la puntualitat/absència de professors/classes 

anul·lades en l’enquesta que es farà als alumnes i famílies. 
o Estada en l’empresa. Proposar elaborar un llistat de l’oferta d’empreses disponibles. Es 

demanarà a l’Amàlia Parra. 
o Comiat alumnes: 

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

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

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 Enquestes d’opinió/satisfacció dels alumnes. Valorar la seva realització, tal i com es fa 

en altres àmbits de l’educació. 
o Temaris incomplert. Proposta de disposar a final de curs del mapa de temes no donats 

per curs i l’explicació del motiu. Sense cap més ànim que l’informatiu. 
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. Informació amb temps suficient a totes les famílies dels projec-
tes i activitats. Per exemple, no va arribar la informació de la iniciativa “Bojos per la ci-
ència” per 1r de Batx, de la Fundació Catalunya La Pedrera. 

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. 
- 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). 

o Valors del centre. Quins són? Es treballen? Com? 
o Col·laboració entre igual. Proposta feta a 2 professors de finançar aquesta formació. 

Possibilitats de dur a terme activitats entre alumnes del mateix Institut i entre alumnes 
del nostre Institut i les escoles de Primària de Taradell. 
 

6. 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. 
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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”... 
 

7. Altres 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. 
 

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


