
 
1

 

 

Ordre del dia reunió de l’AMPA + Direcció 
Dilluns, 4 de novembre de 2019 a les 16:30 h. 
 

 
1. Recollida dels Fulls de Dades de l’AMPA entregats a tutories. 

 

2. Reforç d’anglès. Professor nadiu de L’Aula de Taradell (preu: 35€/h). 
o Reforç a 4t d’ESO. Inici avui 4 de Nov. Nombre d’alumnes? Professor de L’Aula? 
o Proposta teacher noi/noia de parla anglesa x l’INS. Proposta de l’INS de 58 h/mes. 

Pendents resposta de la família acollidora. Limitació horària pel matí (fins 12:50 h). 
 

3. Propostes dels Departaments: 
 

 L’AMPA per aquest curs ha fet una inversió extra de 17 ordinadors (2.819,30€) + 250 
embolcalls (1.146,48). TOTAL: 3.965,78€ 
Això ha reduït la disponibilitat econòmica. Hem acordat subvencionar aquest curs els 
següents projectes i materials (Total: 3.468€): 

 

o Direcció: 1 projector aula prefabricada: 500€ 
o D. Tecno: impressora 3D: fins a 400€ 
o D. Socials: mapes i eines per l’excavació: 400€ 
o D. Castellà: sortida Escape room “La casa de Bernarda Alba”: 538€ 
o D. Educació Física: taula tennis taula plegable: 200€ 
o D. VIP: 2 focus i 4 taules de llum: 170€ 
o D. Música: 1 guitarra i 4 ukeleles: 210€ 
o D. Ciències: 2 balances de laboratori electròniques i 10 mapes: 400€ 
o D. Català: teatre (14 alumnes): 500€ 
o D. Matemàtiques: 3 + 5 calculadores: 150€ 

 

La resta de propostes les podríem assumir el curs vinent, si encara són d’interès. 
Quan els departament facin la compra del material o l’encàrrec de l’activitat, únicament 
han d’indicar que a la factura es faci en nom de “AMPA INS Taradell” i el “NIF: G-
60795333”, i inclogui un número de compte on fer l’ingrés. 

 
4. Tema pendent de concretar: 

o Atenció a la diversitat. Pendents de valorar la informació rebuda la passada reunió 
i com l’AMPA pot potenciar-ho en el futur.  

o 25è aniversari de l’INS (inici INS el curs 1994-95). Idees inicials de l’AMPA: Xerrada 
personatge “mediàtic” per ex. Arcadi Oliveres. Visionar fotos d’aquests anys. Tan-
cament de l’acte (prohom de l’INS?). Concert de fi de festa (grup de la Comarca-
exalumnes).  
Demanar quin tipus de col·laboració, si se n’espera alguna, de l’AMPA. 

o Comiat alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat (VEURE ANNEX 1)  
L’AMPA demana una reunió conjunta amb direcció, Comissió de festes, Tutor/es 
de 4t i 2n de Batx i els delegats/des dels alumnes de 4t i 2n de Batx. 

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

o Col·laboració antics alumnes. Xerrades a 4t d’ESO i 2n de Batx.  
Possiblement la seva aportació pot ser més valuosa que l’aportació que les Univer-
sitats el 2n i 3r trimestre a 2n de Batx. Els antics alumnes que participessin haurien 
de cursar estudis que interessessin a una majoria dels alumnes de 2n de Batx. 

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

o Comiat Intercanvi amb França. Recordar la participació de l’AMPA. 
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o Estada a l’empresa. Elaborar un llistat de l’oferta d’empreses disponibles. 
o Treballs de recerca.  Pendent de canvis.  

L’AMPA proposa donar 2 premis, 1 per de l’àmbit social/humanístic  i 1 per de ci-
ències/tecnologia.  Pensem que cal impulsar la recerca “a” Taradell, encara que no 
sigui específicament “de” Taradell. 
Penjar a la web de l’INS els treballs de recerca d’anys anteriors (pdf). 

o Ús dels mòbils a l’INS. Revisar consens actuals. Compliment dels acords. Proposta 
de Direcció al Departament de Tecnologia. Possibilitats i bon ús dels mòbils a l’INS. 
Regulació del ús. 

o Aprofitament Final de curs, especialment 1r d’ESO (però també altres cursos). Ex-
cés de visualització de pel·lícules. Criteris de selecció? Aprofitament? Direcció hau-
ria de donar les instruccions. 

o Enquesta per estaments de l’INS (abril 2019). Respons: Ceci Cuenca. L’AMPA par-
ticiparà en el seu disseny, específicament a l’enquesta dels pares i alumnes. Plante-
jar aspectes d’avaluació de l’activitat a l’INS (puntualitat professors, exàmens...). 

o Demanar ajuda econòmica als Ajuntaments, passades les eleccions. Informar de 
l’aportació de Taradell (obres, vetlladora, subvencions, etc.). 
 

5.    Millores de tipus estructurals: 
o Aparcament de bicicletes en un espai protegit. 
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. Cha-
laux. 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 eixuga-
mans, 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. 
 

 

6. Temes a recordar: 
o Diàlegs en família. Curs 2019-20. 1r Trim. Dv 15 Nov’19 a les 19:30h. Organitzat 

per la Mancomunitat La Plana. Tema: Adolescents, pantalles i xarxes socials. On 
posar límits? 

o 3ª edició del Taller sobre gestió d’emocions i parlar en públic a 1r Batx el dia 09 
de Des 2019. 

o Sortides familiars curs 2019-20.  
- Sortida al Museu blau amb la Ceci Cuenca. Diumenge 26 de gener 2020. 
- Sortida de l’Ebre amb l’Assumpta Montellà. Dissabte dia 14 de març 2020. 

o Plaques solars INS Taradell. No hem rebut resposta a la carta enviada a l’Institut 
Català d’Energia. L’hem reenviat directament al correu unificat de contacte que 
disposa la Generalitat de Catalunya. 

 

Properes reunions i activitats: 
 
 Dv  15 novembre. 19:30 h. Diàlegs en família. 
 Dj 28 novembre. 21 h. Assemblea/Reunió de l’AMPA 
 Dll __ de novembre. 16:30 h. Reunió d’AMPA+direcció. 
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ANNEX 1. CARTA ENVIADA A LA TUTORA DE 4T D’ESO I AL TUTOR DE 2N DE BATX (8 de maig 2019) 
 
 

Avui aquest matí, com a membre de l’AMPA, he tingut una reunió amb les alumnes de 4t d’ESO (Paula 
Rubio, Clàudia, Mariona i Xènia) facilitada per l’Àngel, arran de la proposta de l’AMPA, de que els 
comiats dels alumnes de 4t d’ESO (i 2n de Batx) tinguessin en compte també les famílies. 
 

De la mateixa manera que l’INS a 1r d’ESO rep les famílies, l’AMPA considerem que quan els alumnes 
deixen l’INS, tenint en compte que som comunitat educativa, també s’hauria d’acomiadar les famílies. 
 

Aprofitant la iniciativa d’aquestes alumnes hem acordat aquesta possible proposta de comiat. 
 

Hem quedat també, que no hi havia res definitiu i que elles podien canviar el que consideressin oportú. 
 

Han reservat la Sala gran de Can Costa pel dia 21 de juny, de les 6 de la tarda fins a les 3 de la nit.  
Estan pendents de concretar les cadires, taules i mitjans tècnics (2 micròfons, pantalla i projector). 
 

A les 9 de la nit s’iniciaria l’acta.  
Abans haurien preparat els espais (taules pel sopar i cadires per acollir tothom i deixat apunt els mitjans 
tècnics). 
 

Activitats: 

- 21:00 Arribada dels assistents (alumnes, professors i famílies). 
o Els alumnes ocuparien els llocs més propers a l’escenari. 

- Benvinguda de direcció. 

- Entrega de les Orles: 
o Es cridaria de forma àgil els alumnes per grups de classe. El tutor/a (o també altres profes-
sors/es) entregaria l’Orla. Els alumnes es quedarien a dalt i farien la foto del grup classe. Segui-
dament el mateix amb cada grup i finalment, amb tots els alumnes i professors a l’escenari es 
faria una foto de tot 4t d’ESO. 
o De l’Orla se n’ocuparia l’AMPA. Caldrà concretar un dia, informant els alumnes el dia abans, 
que vindrà una fotògraf a fer una foto del grup classe (amb el tutor/a). L’orla contindria les 4 fo-
tos i de fons, una vista de l’Institut des del patí. 

- Comiats: 
o En nom dels alumnes. 
o En non del professorat/INS. 
o En nom de l’AMPA (l’ordre seria la que es consideri millor). 

- Visualització del vídeo amb el recull de fotos conjuntes i d’activitats dels 4 anys d’ESO.  
o Ens han dit que se n’ocupava la Comissió de festes. 

- Un cop acabat, les famílies marxarien. 

- Sopar d’alumnes i professorat (l’AMPA faria una aportació de 500 €): 
o Primer plat: aliments per “picar”. 
o Segon, a base de entrepans petits, croquetes i truites variades. 
o Gelat. 
o Begudes. 

- Jocs i festa. 
 

Suposo que ja t’ho comunicaran, però he volgut posar-me en contacte amb tu especialment per a 
explicar els motius de l’AMPA i que únicament ens mou la voluntat de col·laborar de la forma més 
positiva que sapiguem. 
 

També, que hauríem de concretar un dia per a que pugui venir la fotògraf a fer les fotos dels grups 
classe, l’hora i lloc que es consideri més oportú. 

 
Quedem a la teva disposició. 
 

Ben cordialment. 
Jordi Espinàs. AMPA INS taradell 
 

NOTA: poso en còpia a l’Àngel. 


