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Ordre del dia reunió de l’AMPA + Direcció 
Dilluns, 9 de desembre de 2019 a les 16:30 h. 
 

 
1. Propostes de l’Assemblea de l’AMPA: 

o NOVA JUNTA DIRECTIVA (veure annex 1). 
o L’INS de Taradell és poc innovador. Poc permeable als canvis pedagògics. 
o Revisar la sistemàtica de reciclatge de llibres, responsabilitzant més les famílies 

i l’Institut per aconseguir un millor preu (estalvi de 60-80 € per alumne). 
o Falta de puntualitat d’inici de les classes a primera hora del matí. 

 

2. Fulls de Dades de l’AMPA. Rebut, excepte 3r ESO C i 1r Batx A.  
 

3. Reforç d’anglès. Professor nadiu de L’Aula de Taradell. 
o Reforç a 4t d’ESO. 13 alumnes proposats. Valoració? Assistència?  
o Teacher de parla anglesa per l’speaking a l’ESO. Parlat amb la Bet Comas (Cap 

del Dep de Llengües estrangeres). Proposta d’alumne d’Erasmus? Erasmus 
plus? Família acollidora. Proposta d’un noi. No podria fer el 100% de l’horari 
inicial previst. Preu 400€/mes (gener a maig 2020). Caldria fer una assegurança 
de voluntariat de FAPAES. 

 

4. Subvenció de l’AMPA als Departaments. NO HEM REBUT CAP FACTURA.  
Recordar als departament que quan facin la compra del material o l’encàrrec de 
l’activitat, han d’indicar que 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. 

 

5. Marató de TV3-2019. Organització dels berenars. 
 

6. Esmorzar INS del 20 Des 2019. Recordar celíacs. Demanar si hi ha alguna reserva 
de sucs o aigua. 

 

7. IIIa edició del Taller sobre gestió d’emocions i parlar en públic a 1r Batx el dia 
09/12/19. Primeres impressions. 

 

8. Activitats properes. Sortida al Museu blau amb la Ceci Cuenca. Diumenge 26 de ge-
ner 2020. 

 

9. Temes pendents de concretar: 
o 25è aniversari de l’INS (inici INS el curs 1994-95). Idees inicials de l’AMPA: Xer-

rada personatge “mediàtic” per ex. Arcadi Oliveres. Visionar fotos d’aquests 
anys. Tancament de l’acte (prohom de l’INS?). Concert de fi de festa (grup de la 
Comarca-exalumnes, per ex. Oques Grasses?).  
Direcció presentarà en la propera reunió una primera proposta de la Comissió 
de festes de l’INS per a consensuar amb l’AMPA. 

o Comiat alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat  
L’AMPA demana una reunió conjunta amb direcció, Comissió de festes, Tu-
tor/es de 4t i 2n de Batx i els delegats/des dels alumnes de 4t i 2n de Batx. Di-
recció prèviament vol conèixer la disponibilitat dels tutors al canvi que proposa 
l’AMPA. 
L’AMPA podria arribar a plantejar un comiat paral·lel. 

o Atenció a la diversitat. Vàrem rebre propostes d’activitats de Batxillerat. No 
incloïa algunes activitats que s’havien fet, per exemple: The Fonix. A la propera 
reunió direcció presentarà també les d’ESO. 
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L’AMPA sol·licitarà a direcció informar als alumnes i les famílies i, que els De-
partaments i el Claustre conegui la voluntat de l’AMPA de recolzar en tot el 
possible la promoció d’aquestes iniciatives.  

o Col·laboració antics alumnes. Xerrades a 4t d’ESO i 2n de Batx.  
Valorar la proposta d’una “Jornada amb taules informatives”, convidants els 
antics alumnes, prioritzant els mòduls i graus de major interès pels alumnes del 
curs actual. Valorar convidar també les famílies? 

o Valors del centre. L’AMPA col·laborarà en la proposta d’actualització del PEC 
(Projecte Educatiu de Centre). Presentarem les propostes abans de les vacan-
ces de Nadal. S’ha enviat a les persones interessades l’arxiu remès per l’Àngel.  

o Ús dels mòbils a l’INS. En professor Jordi Benet està revisant l’ús de mòbil a 
l’INS. Comentem que la normativa potser s’hauria de diferenciar ESO i Batx. 

o Estada a l’empresa. Direcció ha fet entrega del llistat de l’oferta d’empreses i 
entitats disponibles,  en total 13. L’AMPA sol·licitarà que es faci publica i 
s’informi convenientment als alumnes i famílies de 1r de Batxillerat. 

o Treballs de recerca. La web de l’INS i també de l’AMPA disposa de material in-
formatiu. Caldria publicitar-ho. Alumnes de 2n de Batx no saben que existeixi.  
Penjar a la web de l’INS més treballs de recerca d’anys anteriors (pdf). 

o Col·laboració entre iguals. El curs vinent, la professora Cristina Guergué, té la 
intenció de participar en el Curs de formació de la UAB. L’AMPA va oferir becar 
2 professors/es que poguessin estar interessats. 

o Comiat Intercanvi amb França. Està prevista una trobada per agermanar els 
dos pobles (Taradell – Réole) on també assistirà l’AMPA. 

o Aprofitament Final de curs, especialment 1r d’ESO (però també altres cursos). 
Excés de visualització de pel·lícules. Criteris de selecció? Aprofitament? Direc-
ció hauria de donar les instruccions. 

o Plaques solars INS Taradell. No hem rebut resposta a les dues cartes enviades 
a l’Institut Català d’Energia i a la Generalitat (bústia general) respectivament. 

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 Demanar ajuda econòmica als Ajuntaments de Sta. Eugènia, Viladrau i Seva. 
Informar de l’aportació de Taradell (obres, vetlladora, subvencions, etc.). 
 

10.    Millores de tipus estructurals: 
o Aparcament de bicicletes en un espai protegit. 
o Portes de sortida d’emergències tancades amb clau. Circuit d’evacuació. Esca-

les d’evacuació no operatives. Se n’ocupen des de riscos laboral. Responsable: 
N. Chalaux. Pendents d’una visita del Departament i d’efectuar un simulacre?  

o Lavabos de l’INS. Ens informen que s’han fet millores. No tenien sabó, ni eixu-
gamans, ni baldes de tancament. Obertura de les portes cap el corredor. Lava-
bos tancats amb clau/no utilitzats.  

o Parets, corredors i escales “desèrtiques”. Es parlarà amb el Dep. de ViP. 
o Pintades a les parets exteriors de l’INS. Cada cop n’hi ha més. 

 

Properes reunions i activitats: 
 

 Dll 16 de desembre. 21:00 h. Reunió AMPA 
 Dll __ de gener. 16:30 h. Reunió d’AMPA+direcció. 
 Diu 26 de gener 2020. Sortida Familiar al Museu blau amb la Prof. Ceci Cuenca. 
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Annex 1. Junta Directiva AMPA INS Taradell 
 
 
 

Nom Responsabilitat Telèfon Correu electrònic 

Gerard Bové President 636730276 gbovetanya@gmail.com 

Marina Romeu                                             
Vicepresidenta i 
Membre del Consell Escolar de 
Centre i Municipal 

629112111     marina@biodiversitat.cat 

Isabel Bedoya                                 Secretària          635601978 isataradell@gmail.com 

Dolors Rifà Tresorera 649261399 dolorsrifa.08@gmail.com 

Rosa Gallifa 
Vocal i Membre del Consell 
Escolar de Centre i Responsable 
del Blog 

699953244 rosagallifa@gmail.com 

Marta Bayés 
Vocal i Coordinadora de les 
delegades 

639006932 marta1bayes@hotmail.com 

Iolanda Cano Vocal i Comissió de festes 627246509 canoiolanda@gmail.com 

Maria Aragay Vocal i Comissió Llibres 630569727 maragayc@gmail.com 

Mireia Segalés 
Vocal i Responsable de Sortides 
i Diàlegs en família 

646129830 mireiasegales.ms@gmail.com 

Nacho López 
Vocal i Responsable de l’edició 
dels fulls informatius   

619369081 nantalv@yahoo.es 

Jordi Espinàs 
Vocal i Responsable de la Taula 
de convivència i Comissió 
d’energia 

699510243 
938801113 

18274jeb@comb.cat 
jespinas.cc.ics@gencat.cat 

 
Col·laboradors/res 
 

Nom Responsabilitat Telèfon Correu electrònic 

Meritxell Catalan 
Membre del Consell Escolar 
de Centre 

608484607 
938852665 

meritxellcatalan@gmail.com 

Josep Maria Vilar Blog de l’AMPA 605217003 josepmaria.vilar@hotmail.com 

 
Delegats i delegades dels pares per cursos 
 

1r d'ESO 2n d'ESO 3r d'ESO 

A: Xevi Vila 
B: Imma Cirera 
C: Elisenda Codina 
D: Eugènia García 

A: Maite Corretja 
B: Rosa García 
C: Rosa Gallifa 
D: Muntsa Orra 

A: Anna Mora 
B: Pili Puigdomènech 
C: Isabel Bedoya 
D: Sílvia Crivilles 

4t d'ESO 1r Batxillerat 2n Batxillerat 

A: Núria Sayós 
B: Emma Albiá 
C: Rosa Gallifa 

Anna Rovira 
Sílvia Sañé 

Gemma Montanya 
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