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Ordre del dia reunió de l’AMPA + direcció 
Dilluns, 29 d’abril de 2019 a les 16:30 h. 
 
 

1. Temes breus: 
o Vals de St. Jordi. Despesa final.  
o Millora de la web de l’INS. Propostes de l’AMPA a la Comissió d’Informàtica.  Informar 

a les famílies del canvi de web. L’AMPA informarà des del seu Blog. 
o Implantació del Tokapp. Evolució? 
o Propostes de la xerrada del passat 4 d'abril. Implantació de l’energia renovable i l’ús 

d’una criptomoneda a Taradell. Watteco, un somni? Ponent: Marcel Hidalgo. 
- Compromís de contactar amb el nou Ajuntament per a parlar del projecte.  
- Estudiar la participació de l’AMPA a la Comissió d’energia (resp: Núria Chalaux). 

o Col·laboració de l’AMPA en el vídeo de promoció del Projecte d’Innovació sobre 
l’Assetjament, atorgat pel Departament a l’INS.  

o Preparar el Full informatiu a les famílies sobre la Reutilització de llibres pel curs vinent. 
- Íddink proposa la recollida de llibres pel dijous 27 de juny. Coincideix amb el dia 

que es tenia previst entregar les notes?  
o S’ha trobat la proposta de l’AMPA de millora a les enquestes d’Avaluació del reforç 

d’anglès (auxiliar de conversa per a reforces l’speaking a 1r de Batx) i del Taller sobre 
gestió d’emocions i parlar en públic? 

 
2. Acords pendents d’executar: 

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. Direcció parlarà 
amb Jordi Codinachs. 

- Penjar a la web de l’INS els treballs de recerca d’anys anteriors, en format pdf. 
o 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 professors, exàmens...). 

o Col·laboració entre igual. Direcció proposarà al Claustre que 2 professors/es participin 
al Curs de formació de la UAB, becat per l’AMPA. 

o S’acorda amb Direcció demanar ajuda econòmica als Ajuntaments, passades les elec-
cions. Informar de l’aportació de Taradell (obres, vetlladora, subvencions, etc.). 

 

3. Convidar els alumnes al darrer Diàlegs en família: 
o Dma 28 de maig a les 20 h. Alimentació sana. Que podem millorar? Neus Arimany. 

Dietista-Nutricionista. 
 

4. Convidar professors i alumnes a la darrera Sortides familiars (gratuïta):  
o Ds 1 de juny. Itinerari a peu 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.  
- Es faran dos grups, de aprox 20-25 persones cada grup.  
- Inicialment es visualitzarà l'Audiovisual de Barcino que hi ha al museu. 

 

5. Millores pendent d’acord:  
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. Pendent de concretar. 

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

o Col·laboració antics alumnes. Xerrades a 4t d’ESO i 2n de Batx. Dates previstes? 
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o Estada en l’empresa (A. Parra). Elaborar un llistat de l’oferta d’empreses disponibles. 
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 Classes anul·lades amb freqüència (Batxillerat lletres).  
- Absències i puntualitat de professors/es. Acord per a minimitzar els efectes per-

què els alumnes no es quedin sols i sobretot, no perdin el temps. 
- Revisar la Normativa (NOFC) i el que diu exactament sobre l’autorització de la fa-

mília a sortir del centre.  
- Incloure a la web de l’INS les NOFC, Projecte educatiu, Plans de nevades, etc. 

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. L’AMPA 
farà una enquesta via Delegades. 

o Valors del centre. Quins són? Es treballen? Com? Arriben als alumnes? Nivell (excessiu) 
d’autocensura dels professors? Per ex. en el dia Internacional de la dona, en alguns 
grups no es va fer ni un sol comentari. 

o Atenció a la diversitat. Visualització de la feina feta. A l’inici de curs fer un llistat 
d’activitats i un cronograma que permeti informar amb temps els alumnes i famílies. 
Per exemple, no va arribar la informació de la iniciativa “Bojos per la ciència” per 1r de 
Batx, de la Fundació Catalunya La Pedrera. 
 

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

d’evacuació no operatives.  
Ens informen que estan pendents d’una visita del Departament i també d’efectuar un 
simulacre.  

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.  
Ens informen que s’han fet millores. 

o Parets, corredors i escales “desèrtiques”... 
 

 
7. Properes reunions i activitats: 

 
 Dma 28/05. 20 h. Diàlegs en família: Alimentació sana + Reunió AMPA (temes urgents). 
 Dll ___ de maig. 16:30 h. Reunió d’AMPA+direcció. 
 Ds 1 de juny. Sortida familiar. Visita Guiada a Barcelona. 

 


