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Ordre del dia de la reunió AMPA  
INS Taradell 
 

Dilluns, 30 de gener a les 21:00 h a l’INS Taradell 
 
 
 

1. Economia. 

 Sortida familiar. Aportació dels assistents: 310 € 

 Embolcalls. Sobre entregat per consergeria: 30 € 
 

2. Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell. 

 Composició de la Comissió:  
 Equip directiu: Àngel Pozas, Marta Juvanteny, Cristina Guergue 
 Professora: Eva Tordera (coordinadora de 1r d’ESO) 
 AMPA: Nacho López i Jordi Espinàs (es pot incrementar) 
 Alumnes: Alba Le Riera 

 Primera reunió: Dll 6 de febrer a 2/4 de 6 a l’INS Taradell 

 Objectius: pendents de consensuar. 
 Proposats per l’Àngel: Acordar les propostes dels departaments. 

Associació d’ex-alumnes. 
 Proposats per l’AMPA (veure annex 1): Atenció integral de la 

diversitat. Fomentar la cultura de l’esforç i promoure el talent. 
Fomentar la solidaritat entre alumnes. Donar visibilitat a tota aquesta 
feina. 

 Propostes dels Departaments. L’Àngel ens farà arribar el llistat. 
 

3. Diàlegs en família  

 Del passat 13/12/16. No s’editarà pel Canal-vídeo de l’INS.  

 Del 2n Trimestre. Dia: Dj. 02/02/17 a les 19:00 h. 
 Taller "A contracorrent". Ponent: Núria Grases (Formadora en 

educació emocional i economista).  
 Enviar informació pel Blog el Dv 27 de gener. 
 SMS es passarà el Dme dia 01/02.  
 Es preparà la biblioteca. S’informarà els alumnes de Batx.  

 Resultat de els votacions de possibles xerrades pel curs vinent ofertes per 
la Diputació de Barcelona. 

 
4. Esmorzar a l’INS.  

 Es valora molt positivament: puntualitat, quantitat, coca celíacs... 

 Per a la propera edició fer la mateixa quantitat però partint a per la meitat 
les racions. 
 

5. Festival de l’INS de Nadal del dia 22 Des.  

 Valorar en cas que no es reediti que l’INS es quedaria sense cap activitat 
amb les famílies. Es valora positivament el fet d’informar a les famílies amb 
mitjans audiovisuals algunes de les activitats que es fan a l’INS: ex. sortides. 

 Recordem que està pendent decidir com organitzar el comiat dels alumnes 
que acaben la formació a l’INS de 4t ESO i 2n de Batx. 
 

6. Teatre a 4t d’ESO.  

 Es valora molt positivament, sobretot aquesta versió de petits relats. S’ha 
d’acabar de parlar però sembla que es mantindria el curs vinent. 
 

7. Butlletí de l’INS. Publicat a la web de l’INS la col·laboració de l’AMPA: Enquesta: 
Com podem millorar el rendiment escolar dels nostres fill i filles.  
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8. Sortida familiar del Dv 13 de gener/2017 al Teatre Lliure.  

 Valoració molt positiva. En properes ocasions es buscaran obres més 
assequibles?, potser algun musical? 

 Preu final: entrades 944,8€ + autobús 440€ - 310 assistents = 1.074,8€ que 
aporta l’AMPA. 

 
9. Altres temes i informacions: 

 Col·laboració dels Ajuntaments. Carta pendent 

 Calefacció. Inici de classes 2017. Tot i que es va engegar dos dies abans 
es va avariar. Està resolt. 

 Exterior INS: banc trencat, pintades, 3 arbres arrencats, neteja, filtració 
d’aigües al mur de contenció exterior. Es parlarà amb l’Ajuntament. 

 Campanya de productes de neteja. Es portarà a terme el segon trimestre 
des de la tutoria i alumnes de 3r d’ESO. S’ofereix la col·laboració de 
l’AMPA, per ex. per a fer-ne difusió via Blog. 

 Protocol de nevada de l’INS. S’ha actualitzat. La persona de contacte de 
l’AMPA serà en Jordi Espinàs. 

 Entrades de la penya del Barça de Taradell. Han ofert 55 entrades (50 
alumnes i 5 adults) pel partit del proper dijous. La tornada seria passada la 
1 de la matinada i els pares haurien de venir a buscar els seus fills a l’INS. 
L’endemà hi ha classe. Es veu complicada la distribució de les entrades i 
l’organització. Problemes legals i de responsabilitat per part dels adults 
acompanyants. Autocar (430€). Per aquesta ocasió es desestima. 

 Ruta d’autobús de Seva. S’amplia l’oferta a dues parades més. 
 

10. Properes reunions: 

 Diàlegs en família: Dj 2 de febrer 19:00 h. 

 Reunió Comissió mixta de promoció de l’INS: Dll 6 de febrer a 16:30 h. 

 AMPA: Dll 27 de febrer 2017 a les 21:00 h. 

 Conjunta AMPA+D: Dll 6 de març de 2017 a les 16:30 h.  
 
 
_______________________________________ 
 
 
 
11. Temes pendents/recordar: 

 

 Festa de St. Jordi. Es manté la proposta actual de Jocs Florals. Participació de 
l’AMPA. Detall pels guanyadors dels blog del programa ILEC. 

 Proposta de millora resultats de la Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO. 
Valorar la nostra realitat. Propostes: suport entre iguals, Aula Lliure. 

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

 Potenciar i apostar aquest curs per l’estada en l’empresa. 

 Cinquena llengua: Alemany. L’ED valorarà com a optativa el curs vinent. 

 Promoure/incentivar la participació d’alumnes de l’INS en activitats al poble. 
 
 


