
 

REUNIÓ de l’AMPA INS TARADELL 
Dilluns, 16 de desembre de 2019 a les 21:00 h. 
 
 

1. Informació de l’AMPA: 
o Hem rebut els Fulls de dades de 4t C i 1r Batx A. Caldrà fer l’entrega dels fulls a les 

respectives delegades.  
o Acordar d’informar via Blog de l’AMPA: canvi de Junta i de les inversions en 

material i als departaments. 
o Aprofitar les xarxes socials per tal de publicar informació AMPA. Obrir compte 

Twitter o facebook (proposta). 
o Resum de la reunió de la Comissió per a establir el protocol de prevenció, detecció 

i intervenció davant de la violència masclista entre l’alumnat (Rosa). 
 

2. Tresorera: 
o Acceptació de Dolors Rifà. 

      Capítol IV. La Junta Directiva. Article 15 
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que està          

composta pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals.            
Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. 

2. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel/a            
secretari/a sortint, amb el vist-i-plau del/a president/a sortint i ha d’incloure           
també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/a i s'han de            
comunicar al Registre d'Associacions. 

 

3. Col·laboracions de l’AMPA Curs 2019-20:  
o Reforç d’speaking d’ESO. Converses amb la prof. Bet Comas. Família acollidora. 

Ajustament dels horaris proposats inicialment. Despesa de l’activitat: 400€/mes de 
gener a maig 2020. Assegurança des de Fapaes.  

o Reforç d’anglès de 4t d’ESO. Hi hagut algunes baixes d’alumnes. 
o Algun departament ha fet una proposta de canvi de material, dins del pressupost 

assignat. Altres plantegen comprar els material. D’aquest material n’hi que 
s’adquireix per internet i ens passaran una llista per tal de que ho fem directament 
nosaltres i així poder realitzar el corresponent pagament.  

 

4. Marató de TV3-2019. Venda als patis dels dies 16 al 19 de Des. 
 

5. Esmorzar INS del 20 Des 2019. Recordar celíacs. Demanar si hi ha alguna reserva. 
Recordar detall per les Conserges, Irene i Àngels i pel Secretari, Lluís. 
 

6. Taller sobre gestió d’emocions i com parlar en públic. Valoració. 
 

7. Sortides familiars curs 2019-20.  
o Diumenge 26/gener. Sortida al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu 

blau). Guiada per la Professora Ceci Cuenca. Preu 800€. 
o Dissabte 14/març. Sortida de l’Ebre. Guiada per Assumpta Montellà. Preu: 1.200€ 

 

8. Taller d’introducció a la Meditació.  
o Professor: Hans Burghardt. Horari: dissabte de 9:30 a 13:30 h. Dia 18 d'abril. Lloc: 

INS Taradell. Nombre de participants: mínim 10 i màxim 25-30. Preu taller: 250€ 
(per persona 15€). La diferència, si fos el cas, la cobriria l’AMPA. 

 
 
 

 
 



9. Projectes a treballar durant el curs: 
o Comissió de Llibres. Proposta de canvi de sistemàtica. S’acaba el contracte signat 

amb Iddink el 17 d’abril de 2020.  
Veure arxiu enviat. Anàlisi de les pròpies dades i Conversa Mantinguda amb Carlos 
Javier Arnaldo, president de l’AMPA INS Mig-Mon de Súria. 
 

10. Diàlegs en família. Curs 2019-20: 
o Escola de pares de les AMPAs de Taradell. Taller sobre l’educació. Formadora: 

Anna Serra (psicopedagoga). Dies: Dme 15/01/20 de 17:30-20 h i Ds 25/01/20 
10-13:30 h. Lloc: Costa i Font. Gratuït. 
Caldrà publicar el Full informatiu al Blog. 

o 2n Trim. Dma 11 Feb´20. Formació FAPAES. “Transmetre valors; una tasca difícil, 
però necessària”. Ponent: Susanna Tres. Preu: 200€. 

o PENDENT DE CONCRETAR. 3r Trim. Pendent. Tema: El meu fill@ és diferent. 
Ponent: Cristina Bonfill (Psicòleg de l’Associació Asperger d’Osona). Preu: pendent. 

 
11. Altres iniciatives conjuntes de l’AMPA amb l’INS: 

o Valors del centre. El centre disposa del PEC (Projecte Educatiu de Centre). 
Actualment està en fase d’actualització. Direcció demana la participació de 
l’AMPA. Disposem de l’arxiu. Enviar les propostes abans del 18 Des 2019. 

o Comiat alumnes de 4t d’ESO (19 juny) i 2n de Batxillerat (20 maig). 
- 4t d’ESO. Proposta de reunió un dilluns al matí o a primera hora de la 

tarda. 
- 2n Batx. Conversa informal amb Josep Maria Moreno. Compromís de les 

famílies. 
o 25è aniversari de l’INS. Idees inicials de l’AMPA: Xerrada personatge “mediàtic” 

per ex. Arcadi Oliveres. Visionar fotos de tots aquests anys. Tancament de l’acte 
(prohom de l’INS?). Concert de fi de festa (grup de la Comarca d’antics alumnes, 
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 Atenció integral a la diversitat. Promoure des de l’AMPA un Pla d’excel·lència que 
hi puguin accedir el major nombre d’alumnes. Direcció ens va entregar les 
activitats a Batx (faltava, per exemple el The Fonix d’anglès). Pendents del llistat 
d’ESO. 
En la darrera reunió amb Direcció, se’ns va entregar un recull de les Activitats de 
Promoció de l’Excel·lència dels darrers 5 anys a ESO i Batxillerat. 

o Col·laboració entre igual. L’AMPA sol·licita a direcció que proposi al Claustre que 2 
professors/es participin al Curs de formació de la UAB, becat per l’AMPA. El curs 
vinent podria estar interessada la professora Cristina Guergué. 

o Col·laboració antics alumnes. Xerrades a 4t d’ESO i 2n de Batx.  
Direcció promourà l’aportació d’antic alumnes especialment als alumnes de 4t ESO 
(mòduls) i 2n de Batx (graus). Procurar convidar els antics alumnes que cursin 
estudis que interessessin a una majoria dels alumnes. 

o Intercanvi amb França. Està previst un acte d’agermanament dels dos pobles 
(Taradell - Réole) on també assistirà l’AMPA. 

o Estada a l’empresa. Direcció ha fet entrega del llistat de l’oferta d’empreses i 
entitats disponibles,  en total 13. Sol·licitarem que s’informi convenientment als 
alumnes i famílies de 1r de Batxillerat. 

o Treballs de recerca.  Premi Ajuntament de Taradell. Pendent de canvis. L’AMPA 
proposa donar 2 premis, 1 per de l’àmbit social/humanístic  i 1 per de 
ciències/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. En professor Jordi Benet està revisant l’ús de mòbil a l’INS. 
Valorar si la normativa hauria de diferenciar ESO i Batxillerat. 

o Plaques solars INS Taradell. Enviades 2 cartes a la Generalitat de Catalunya per a 
oferir l’INS per a iniciar la implementació de plaques als edificis de la Generalitat. 

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

o Aprofitament final de curs, especialment 1r d’ESO (però també altres cursos). 
Excés de visualització de pel·lícules? Criteris de selecció? Direcció hauria de donar 
unes instruccions clares. 

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

Escales d’evacuació no operatives. Se n’ocupa riscos laborals. Pendents d’una 
visita del Departament i també d’efectuar un simulacre.  

- Lavabos de l’INS. 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.  

- Parets, corredors i escales “desèrtiques”. Departament de ViP. 
- Parets exteriors cada cop més pintades. 
 

12. Altres millores a l’AMPA (veure ANNEX 3): 
o Ampliar els continguts del Blog amb material fotogràfic. 
o Responsable d’Assetjament i ciberassetjament. Consell Escolar de Centre: Rosa 

Gallifa.  
o Responsable de premsa/informació a Ajuntaments, premsa i ràdios locals. 
o Responsable d’Atenció integral a la diversitat, col·laboració entre iguals i 

participació antics alumnes 
o Altres: Cine-fòrum, Club de lectura, Mercat d’intercanvi de segona mà, Tallers 

d’energia renovable, Festa de la Sostenibilitat, etc. 
 

Properes reunions i activitats: 
 

✔ Dll __ de gener 2020. 16:30 h. Reunió d’AMPA+direcció 
✔ Diu 26 de gener 2020. Sortida al Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

(Museu blau) 
✔ Dll 27 de gener 2020. 21:00 h. Reunió AMPA 

 
  

 
 



 
ANNEX 1. PRESSUPOST AMPA INS TARADELL 2019-2020 

 

 

INGRESSOS Total 

 Quotes AMPA i IDDINK 
Quotes AMPA 7.700,00€ 

IDDINK Llibres 5.100,00€ 

Subvenció Ajuntament Subvencions 1.000,00€ 

 Venta de “BOC’N ROLL” Venta de “BOC’N ROLL” 300,00€ 

14.100,00 € 

DESPESES  
 Quota FAPAES Quota FAPAES 300,00€ 

 Col·laboració  
amb l'Institut 

Monitoratge 0,00€ 

Material acordat abans o a 
l’inici de curs 

17 ordinadors: 2.819,30€ (1) 
Embolcalls: 1.146,48 

1.146,48€ 

Material i peticions dels 
Departaments proposat 
a nov/19  

Direcció: 1 projector a. prefab.: 500€ 
D. Tecno: impressora 3D: 400€ 
D. Socials: mapes i eines: 400€ 
D. Castellà: escape room: 538€ 

D. Educ.Física: taula tennis: 200€ 
D. VIP: focus i taules de llum: 170€ 
D. Música: guitarra i ukelele: 210€ 

D. Ciències: 2 balances i mapes: 400€ 
D. Català: teatre (14 alumnes): 500€ 

D. Matemàtiques: calculadores: 150€ 

3.468,00€ 

Celebracions Festives Nadal, Fi de curs? i 25è Aniversari? 2.500,00€ 

Col·laboració Premis 
Vals St. Jordi: 300,00 € 

Treballs Batx (20x3): 60,00 € 
360,00€ 

Tallers INS (1r Batx) 1.200,00€ 

Suport a l’anglès 
Speaking 1r Batx: 2.240€ 
Reforç 4t d’ESO: 385€ (2) 

Speeking ESO: 0€ (3) 

 
2.625,00€ 

¿?€ 

 Activitats Familiars 
  

Diàlegs en Família 200€ x 2 400,00€ 

Sortides 
Sortida Museu Blau: 800€ 

Sortida Ebre: 1.200€ 
2.000,00€ 

Altres 

Assegurances i despeses assessoria 700,00€ 

Despeses financeres i comissions (4) 
145,00€ 

Impostos i altres 
Blog AMPA: 72,00€ 

Aràlia Flors: 115,01€ 
14.699,48 € 

 Dèficit    599,48 € 
 

 
(1) Inclòs en el Pressupost 2018-19. 
(2) Finalment s’efectuarà del 04/11/19 fins el 03/02/20 (11 sessions). 
(3) Pendent de resoldre.  
(4) Proposta de canvi d’entitat CAIXA GUISSONA (despeses bancàries 0€). Pros i contres. 
 

 
 



ANNEX 2. RESPONSABILITATS AMPA - CURS 2019-20. 
 
Junta Directiva 
  

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 delegade 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 jespinasb@gmail.com 

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 Albià 
C: Rosa Gallifa 

Anna Rovira 
Sílvia Sañé 

Gemma Montanya 

 

 
 


