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Ordre del dia de la reunió AMPA INS Taradell 
Dilluns, 27 de març 2017 a les 21:00 h a l’INS Taradell 
 
1. Economia. 

 Resposta d’Iddink (Silvio Muñoz). Acord factura llibres de l’AMPA. 

 Factura sortida 4t d’ESO imputada a l’AMPA. Viatges Alemany. 

 Retorn quota d’AMPA d’una alumna. 
 
2. Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell del Dll 13 de març. 

 “Un pas més”. Estan redactant les preguntes a fer. Servidor Google Drive.  

 Millora de la web de l’INS. En la propera reunió s’aportaran propostes concretes. 

 Creació de l’Associació d’Ex-Alumnes.  
o Participació reunió informativa de pares i alumnes de 4t d’ESO.  
o Es proposa fer el mateix pels alumnes i famílies de 2n de Batxillerat. Es proposa 

els dies 21 o 28 d’abril a les 19:30 h. Es proposen noms a contactar. 

 Promoció integral de la diversitat. L’AMPA, entre les proposades pels 
Departaments i l’Equip directiu, informa les iniciatives que s’ha pensat promoure:  

 

Activitat Pressupost 

Teatre a 4t d’ESO 918,00 

Vals ABACUS (premis) per a incentivar el treball i la feina ben 
feta: Matemàtiques, anglès, francès i programa ILEC 

1.362,00 

Micròfons sense cables per a la biblioteca i educació física 150,00 

Sortida per a la descoberta històrica i de la natura al Parc 
Natural del Montseny 

350,00 

15 cavallets pel Departament de Visual i Plàstica 120,00 

Joc “Otelo” del Departament de Matemàtiques 100,00 

TOTAL  :   3.000,00 

 

 Comiat dels alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batx. Pendent de la proposta del Claustre. 
L’AMPA proposem que hi participin les famílies. 

 Col·laboració entre iguals. L’AMPA proposem que de moment ens informem de la 
realitat del nostre entorn. També proposem que els nous alumnes de 1r d’ESO, pel 
Curs 2017-18, puguin tenir un tutor gran, per exemple alumnes de 2n i 1r de Batx. 

 
3. Diàlegs en família  

 Propostes pel 3r trimestre i/o pel Curs vinent: 
o “Com Acompanyar la sexualitat durant l'adolescència"  
o “Què els demana el mercat laboral?.  
o “Qui t’entengui que et compri”.  Del Grup FITA (Núria Grases). 
o “Què estudiarà? De què treballarà? Les decisions més difícils.”  

 Dels Cursos de FAPAES. 
o Comunicació adequada entre els adolescents a l’entorn 2.0 (ciberassetjament).  

 Demanada a la Diputació de Barcelona pel curs vinent.  
 
4. Dia Internacional. 2n trimestre. 8 març. Dia Internacional de la dona. 

 A 2n Batx es fa ver una xerrada preparada per 5 alumnes. L’Àngel va preparar 
material sobre el tema que s’ha plastificat i es penjarà en els corredors de Batx.  

 
5. Consell escolar municipal de Taradell. Taula de convivència. 

 En ho explicarà la Judit Moruno. 



 

2

 

6. Concurs de Sant Jordi. Proposta de Bet Maresma. Departament de Llengua: 

 Temes: 1r d'ESO (auques sobre herois i heroïnes de ficció en grups de 4). 2n 
(poemes visuals sobre la igualtat de gènere en grups de 4). 3r (poemes o 
narracions amb els 15 accents diacrítics) 4t (fragment teatral també de forma 
individual). Batxillerat (textos/poemes de tema lliure). 

 Deixaran uns sobres a consergeria perquè puguem fer la valoració corresponent a 
partir del dijous 31 de març i les auques i poemes visuals els podreu valorar durant 
la setmana del 3 al 7 d'abril. 

 Ens aniria molt bé tenir les valoracions el divendres dia 7 d'abril. 
 
7. Sortida familiar. Viladrau. Tema: bandolerisme (La Sala), viles cremades del 1714... i 

tota la natura que siguem capaços de veure i comentar. 

 Pendent decidir un diumenge al matí. 

 Demanar 2 guies (1 guia per 25-30 persones). És el que pagaria l’AMPA. 

 Podríem anar amb cotxes particulars (que podríem coordinar, si cal, per a que 
tothom tingues cabuda). Deixar obert si algunes famílies es volen quedar a dinar... 

 
8. Altres temes i informacions: 

 Moviments del Blog: Parlem d’Economia amb els Joves; Premi literari Solstici 
2017; Beques escolars i extraescolars; Informació famílies. Escollir estudis (material 
informatiu sobre estudis: 3r-4t d’ESO, PAU, Graus i Formació professional); 
Campanya solidaria; Full informatiu Estiu 2017. 

 Col·laboració dels Ajuntaments. Esborrany pendent. 

 Exterior INS.  
o S’han plantat 3 noves alzines al carrer.  
o L’Ajuntament assumeix els arranjaments del patí i el Departament les millores 

a la teulada. 
o Pendent: banc trencat, pintades, filtració d’aigües al mur de contenció exterior. 

 Campanya de productes de neteja. 
o Recollida fins el dia 29 de març que es portarà a Càritas 

 Portes obertes INS Taradell. Presentació en forma de 3 taules. 

 Respostes a Precs i preguntes: 
o Problemes greus de disciplina a 1r d’ESO C i 2n d’ESO A. 
o Problemes d’assetjament a 1r d’ESO. 
o Esquiada.  
o Nivell baix dels Teatres en anglès. S’avalua amb els alumnes. 
o Departament de Tecno. Baixes i jubilació. 3 nous substituts. 

 
9. Properes reunions i activitats: 

 Dll 3 d’abril 2017 a les 16:30 h. Reunió d’AMPA i direcció. 

 Dll 24 d’abril 2017 a les 21:00 h. Reunió d’AMPA. 
 
_______________________________________ 
 
 

10. Temes pendents/recordar: 
 

 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. 


