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Ordre del dia reunió de l’AMPA 

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

1. Informacions: 
o Consell Escolar de centre. Coordinació futura.  
o Alumnes que van en autocar: Seva (66), SEB (61), Montrodon (61) i Viladrau (29), en 

total 217 (45% del total). Propostes de millora de seguiment i assistències. 
o Vetlladora. Hem signat l’acord entre l’Ajuntament de Taradell i l’AMPA on l’AMPA pa-

ga les hores de vetlladora que assumeix l’Ajuntament (15 hores) i l’Ajuntament paga a 
l’AMPA els 834,30€ mensuals (febrer a juny/19). 

o Jornada de portes obertes. 23 de març a les 16:00 h. 
o Curs de preparació de les competències bàsiques d’anglès per alumnes de 4t d’ESO. 

S’ha suspès per la baixa participació dels alumnes. 
o Informacions des del Blog de l’AMPA: Full “Estiu 2019”. 
o Col·laboració en el Full Informatiu editat per Serveis Socials de l’Ajuntament de Tara-

dell i les AMPA: “Carnaval 2019”. 
o Millora de la web de l’INS. Propostes de l’AMPA a la Comissió d’Informàtica (annex 1).  
o Avaluació de les activitats promogudes des de l’AMPA: Auxiliar d’speaking a 1r de 

Batx, i el Taller sobre habilitats comunicatives. Propostes per l’enquesta. 
o Inspecció 4t d’ESO. Prof. Socials. Habitual en interins. Es reavaluarà abans de fi de curs.  
 

2. Aspectes pendents de concretar: 
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.  
 

3. Diàlegs en família: 
o Curs actual: 

- Dj 4 d'abril a les 20h. Implantació de l’energia renovable i l’ús d’una 
criptomoneda a Taradell. Watteco, un somni? 
Ponents: Marcel Hidalgo Sabatés (Màster en sostenibilitat, assessor per la 
transició energètica i CEO de Watteco). Ramon Sans Rovira (enginyer 
industrial, expert i impulsor de la TE21 (model de transició energètica cap a 
energies 100% renovables). Full informatiu fet pel Nacho. 

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

o Curs 2019-20. Temes escollits en la darrera reunió: 
- Diputació de Barcelona. Eduquem en família. 

 Valors per fer-los créixer  
- Mancomunitat La Plana. Taller educatius per a  famílies 

 Adolescents, pantalles i xarxes socials. On posar límits? 
 

4. Sortides familiars curs 2018-19.  
- Ds 1 de juny. Itinerari guiat “La Barcelona moderna abans i després de 1714” i 

assistència a l’Audiovisual Barcino del Museu d'Història de Barcelona. Sortida en 
autocar de Taradell a les 8:30 h i arribada a les 14:15 h. 
 

5. Millores de qualitat:  
o Classes anul·lades amb freqüència (Batxillerat lletres). Baixa coberta de Filosofia.  

- Minimitzar els efectes perquè els alumnes no perdin el temps.   
- Normativa NOFC. Revisar l’Autorització de la família a sortir del centre.  

Incloure a la web de l’INS les NOFC, Projecte educatiu, Plans de nevades, etc. 
- Puntualitat professors/es. Minimitzar els efectes perquè els alumnes no es 

quedin sols. 
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o Aprofitament Final de curs, especialment 1r d’ESO (però també altres cursos). Excés de 
visualització de pel·lícules. Criteris de selecció? Aprofitament? DIRECCIÓ ENS DIU QUE 
ES DONARAN INSTRUCCIONS. 

o 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. Fer una 
proposta via Delegades. 

o Estada en l’empresa (A. Parra). Elaborar un llistat de l’oferta d’empreses disponibles. 
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 Pendent nova enquesta per estaments de l’INS (Abril 2019) (Respons: Ceci Cuenca):  
- L’AMPA participarà en el seu disseny, específicament a l’enquesta dels pares i 

alumnes. Plantejar aspectes d’avaluació de l’activitat a l’INS (puntualitat profes-
sors, exàmens, etc.). 

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. Es parlarà amb 
Jordi Codinachs. 

- Penjar a la web de l’INS els treballs de recerca d’anys anteriors, en format pdf. 
o Enquestes oberta d’opinió/satisfacció dels alumnes. Valorar la seva realització, tal i 

com es fa en altres àmbits de l’educació. 
o Valors del centre. Quins són? Es treballen? Com? Arriben als alumnes? 
o Atenció a la diversitat. Visualització de la feina feta. Informació amb temps suficient a 

totes les famílies dels projectes i activitats. Per exemple, no va arribar la informació de 
la iniciativa “Bojos per la ciència” per 1r de Batx, de la Fundació Catalunya La Pedrera. 

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. 
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). 

 

6. Millores estructurals: 
o Portes de sortida d’emergències tancades amb clau. Circuit d’evacuació. Escales 

d’evacuació no operatives. Pendent simulacres. Possibilitat de col·locar una alarma de 
porta o finestra. 

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 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, Club de lectura, etc. 
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., etc. 
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8. Properes reunions i activitats: 
 

 Dj 4 d'abril a les 20h. Diàlegs en família: Implantació de l’energia renovable i l’ús d’una 
criptomoneda a Taradell. Watteco, un somni? 

 Dll 8 d’abril. 16:30 h. Reunió d’AMPA+direcció. 
 Dll 29 d’abril. 21:00 h. Reunió d’AMPA. 

 
 
 

 
 

Annex 1.  Nova web de l’INS Taradell: https://agora.xtec.cat/instaradell/ 
 

 
En primer lloc us volem comentar que ens ha agradat molt la nova web i la millora és 
substancial. Enhorabona i moltes gràcies per l’esforç. 
 
Us adjuntes alguns detalls que hem observat i algunes propostes de part de l’AMPA.  
 
- Mantenir el menú sempre obert. Les famílies entren poc a la web de l’Institut. Si no tenen 

ben a l’abast els continguts, el seu ús creiem que no augmentarà. 
O si més no, posar una línia (sota de la capçalera) amb els continguts actuals, i d’allà es 
desplegués el menú: L’Institut - Estudis - Media - Acadèmic - Reciclatge de llibres - Serveis 
- Secretaria - AMPA 
 

- Quan obres alguna pàgina i la tanques, et treu de la web. Fer de manera, que quan obres 
un enllaç sempre ho faci en una pestanya nova. 

 

- L’apartat Imatges. Destacar-lo més. Ordenar-lo una mica, en carpetes per dates i subcarpe-
tes per activitats. Afegir-hi les fotografies de grup classe que es fan cada curs i que estan 
penjades en un plafó a l’ entrada de l’ Institut. 

 

- Incloure els treballs de recerca d’anys anteriors, en format pdf. El títol de tots. Els resums 
dels que han tret, per exemple un 9-10 i el treball complert dels guanyadors. 

 

- Apartat professorat. Incloure resum acadèmic. Doctorat. Recerca. 
També el correu electrònic de .xtec. 
 

- Proposta d’un nou apartat: Diversitat. Podria incloure tot els esforços que es fan des de 
l’Institut, per exemple: Projecte drecera, PIM, PI/NEE, etc. També l’ILEC. Però també totes 
aquelles activitats per promoure la Diversitat “per dalt”: Fonix, Bojos per la ciència, etc., 
etc. 

 
A ningú se li escapa la feinada del manteniment. 
 

- Valorar crear la figura responsable de la web (comunicació) entre els alumnes, per aula o 
curs, que el seu objectiu fos escriure noticies per la web. Podria consistir bàsicament en 
escriure un breu redactat amb 1 ó 2 imatges. 

 
A mesura que l’anem fent servir, si observem més coses, us les farem arribar. 
 
Moltes gràcies per la vostra feina. 
AMPA INS Taradell 
 

https://agora.xtec.cat/instaradell/
https://agora.xtec.cat/instaradell/linstitut/
https://agora.xtec.cat/instaradell/estudis/
https://agora.xtec.cat/instaradell/media/
https://agora.xtec.cat/instaradell/activa/academic/
https://drive.google.com/drive/folders/0B4znxVDPoqwvRjVnRllVNmh4NzA
https://agora.xtec.cat/instaradell/activa/serveis/
https://agora.xtec.cat/instaradell/secretaria/

