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Ordre del dia AMPA INS Taradell 
Dilluns, 26 de setembre a les 21:00 h a l’INS Taradell 
 
 
1. Benvinguda als nous membres de l’AMPA 
2. Economia: 

 Tancament del “compte de sortides” conjunt AMPA-INS (total 979,46€). 

 Aportació de l’AMPA a l’INS. Proposta d’inversions pel curs 2016-17. 

 Sol·licitud d’inversions per part de l’Equip Directiu: 10 monitors (10x85€, 
total = 850€) + 1 pissarra digital.  

 Quota AMPA (cassos particulars). 
3. Blog/web de l’AMPA. Proposat a Josep Maria Vilar de Sta. Eugènia de Berga. 
4. Llibres:  

 Problemes detectats: 1. Full d’horaris pel retorn dels llibres. 2. Informació 
del “Preu Iddink” per curs. 3. Retorn quota d’AMPA a les famílies amb 
germans. 4. Presentació en la web per a la compra dels llibres.  

 Resum campanya 2016-17: Total comandes a 31 d’agost: 335. Retorn de 
llibres. Alumnes que no s’han presentat: 8/333. Total ecoBooks pendents 
de retornar: 223 (han comunicat que retornarien el setembre: 126). 

5. Consell Escolar. Eleccions 2016. 
6. Dies Internacionals.  

 1rT. 25 nov. Violència de gènere. Oferiment des de la Mancomunitat: 
Cartells. Grup de teatre performance (en horari de patis). 

 2n T. 8 març. De la dona. 

 3r T. 9 de maig. Dia d’Europa ó 21 maig. Diversitat cultural i pel diàleg. 
7. Diàlegs en família: 

a. 1r T. Violència de gènere. Mancomunitat La Plana. Pendent dia. 
b. 2n T: Taller vivencial "A contracorrent". Diputació de Barcelona. 

Ponent: Núria Grases (Formadora en Educació Emocional, Coach i 
Economista). Dia: dijous 2 de febrer de 2017 a les 19:00 h. Durada 2 
hores. 

c. 3r T. Convidar a Xavier Melgarejo, psicòleg i pedagog. Expert en el 
sistema educatiu a Finlàndia. Tema: Comparació entre els sistemes 
educatius Finlandès i l’Alemany? 

8. Campanya de reducció de residus a l’INS. Des de l’AMPA plantegem efectuar 
un Full informatiu específic dirigit a les famílies. 

9. Proposta. Experiència en temes informàtics a Torelló. 
10. Precs i preguntes  
 
Informacions ràpides: 
 
- Sortida familiar. Proposta del Departament de Català (Pere Roca). Teatre Lliure 

de Barcelona: Les noces de Fígaro, de Beaumarchais. Activitat del dept. de 
catalana x alumnes de Batx. 

 Preu de l’autocar (2016): 35 places (340-390€), 55 p (380-434€). 

 Preu entrades (grup): 23,2 € 
- Nous embolcalls. Total 300. Preu: 1.346,73 €. Es venen a Consergeria per 2€. 
- Cantina. Rebrà el nom de Sala d’esbarjo. Es deixarà de vendre productes.  
- Creació de la Comissió Mixta de Suport i millora dels resultats acadèmics. 

Contacte amb l’AMPA de l’INS Menendez i Pelayo. Proposar la Comissió al nou 
Consell Escolar (desembre de 2016). 

- Promoció de premsa (o propaganda). Proposta de l’AMPA d’aportar recursos per 
a la millora i actualització de la web i l’activitat de promoció del centre. 

- Teatre a 4t d’ESO. Es manté en forma de micro-obres en grups reduïts d’alumnes. 
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- Associació d’ex-alumnes. Iniciar organitzant un parell de taules rodones el 1r 
trimestre pels alumnes de 4t: una de mòduls i una altra d’universitat (amb carreres 
de ciències i lletres).  

- Festival de l’INS de Nadal. L’INS ha creat una Comissió de festes. 
- Festa de St. Jordi. Es manté la proposta actual de Jocs Florals. 
- Proposta de millora resultats de la Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO. 

Valorar quantificar la nostra realitat. Propostes: suport entre iguals, Aula Lliure. 
- Cinquena llengua: Alemany. Valorar una optativa el curs vinent? 
- Participació dels alumnes. Disposar d’un espai/despatx. Autoresponsabilització i 

empoderament en el dia a dia de l’INS: convivència (a l’aula, entre alumnes, 
alumnes-professors), neteja (patis i parets exteriors), residus i deixalles, baixes 
dels professorat (especialment a Batx), etc. 

- Promoció dels treballs de recerca. 
- Potenciar i apostar el curs vinent per l’estada en l’empresa. 
- Promoure la participació d’alumnes de l’INS en activitats al poble. 
- Idees... “Mur de la vergonya”. Pel corredor de 4t d’ESO i de Batx.  
- Butlletins. L’Equip directiu convida a l’AMPA a participaren als 3 butlletins anuals 

de l’INS. 
- Comiat dels alumnes que deixen l’INS (4t ESO i 2n de Batx). Conjunt INS+AMPA? 
- Proposta de reunions conjuntes AMPA + D pel 1r trimestre del curs 2016-17: 

 Dies (1r dilluns de mes): 03/10, 07/11 i 05/12. 

 Hora: 16:30 h a l’INS Taradell 
 
 
 

 


