Ordre del dia reunió de l’AMPA + direcció
Dimecres, 12 de juny de 2019 a les 10:00 h.
1.

Temes breus:
o Full informatiu entregat als alumnes sobre la Reutilització de llibres pel curs vinent.
o Comiat 2n de Batx. Rebudes les factures de la compra dels entrepans i begudes.
o Comiat 4t d’ESO. Pendents de rebre les factures. Mare voluntària per a fer el comiat
en nom de les famílies: Roser Riera.
o Participació alumnes a la Xerrada sobre “Alimentació sana”: 1 alumne.
o Comiat Intercanvi amb França sense la participació de l’AMPA.
o 1 sols grup a 2n de Batx?

2.

Avaluació del reforç d’anglès (auxiliar de conversa per a reforces l’speaking a 1r de Batx).
Valorar proposta per 4t d’ESO pel curs vinent:
Pressupost: 2 cursos de 1r Batx + 3 grups a 4t d’ESO = 5 hores x setmana
5 h/setm x 35€/h = 175€; 175 x 4 setmanes/mes (promig) x 8 mesos = 5.600 €.

3.

Avaluació del Taller sobre gestió d’emocions i parlar en públic
1r de Batx en 1 dia lectiu (6 hores x 2 grups x 100€/h = 1.200€)

4.

Demanar a Direcció que sol·liciti als Departaments quines activitats voldrien portar a
terme amb els alumnes i que podria cobrir l’AMPA:
o Sortides, visites, xerrades, conferències, tallers, etc.

5.

Queixes famílies:
o 2n d’ESO el dia 31 de maig (divendres) van tenir 5 exàmens.
o Mal ús dels mòbils. Revisar consens actuals. Compliment dels acords.

6.

Canvi Junta de l’AMPA durant el 1r trimestre del curs vinent.
______________________________

7.

Temes parlats sense concloure:
o Estada en l’empresa (A. Parra). Elaborar un llistat de l’oferta d’empreses disponibles.
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 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 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. La Cristina farà un recull d’activitats.
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 eleccions. Informar de l’aportació de Taradell (obres, vetlladora, subvencions, etc.).
o Col·laboració antics alumnes. Xerrades a 4t d’ESO i 2n de Batx. Dates previstes?
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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 Classes anul·lades amb freqüència (Batxillerat lletres).
- Absències i puntualitat de professors/es. Acord per a minimitzar els efectes perquè 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 família a sortir del centre.
o Incloure a la web de l’INS les NOFC, Projecte educatiu, Plans de nevades, etc.
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 Portes de sortida d’emergències tancades amb clau. Circuit d’evacuació. Escales
d’evacuació no operatives. Se n’ocupen des de riscos laboral. Responsable: N. Chalaux.
Ens informen que estan pendents d’una visita del Departament i també d’efectuar un
simulacre.
o Lavabos de l’INS. Ens informen que s’han fet millores. No tenien 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”. Es parlarà amb el Departament de ViP.
o Aparcament de bicicletes en un espai protegit.
8. Properes reunions i activitats:
 Dme 19 juny 21 h. Sopar a Viladrau i Reunió AMPA (temes urgents) .
 Dll ___ de juny/juliol. 16:30 h. Reunió d’AMPA+direcció.
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