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Ordre del dia de la reunió AMPA + Direcció INS Taradell 
Dilluns, 8 de maig 2017 a les 16:30 h a l’INS Taradell 
 
 

1. Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell del Dll 13 de març. 

 Valoració de la Xerrada dels Ex-alumnes. Propostes de millora. 

 Associació d’Ex-Alumnes.  

 Promoció integral de la diversitat. Propostes dels Departaments. Concretar la 
subvenció acordada:  

 

Activitat Pressupost 

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 

15 cavallets pel Departament de Visual i Plàstica 120,00 

Joc “Otelo” del Departament de Matemàtiques 100,00 
 

 Col·laboració entre iguals. Informació de l’IES Tona.  
 

2. Diàlegs en família.  

 Pendents de penjar-se al Canal-vídeo de l’INS el Taller "A contracorrent" del dia 2 
de febrer i la Xerrada del 3r trimestre del passat 26 d’abril. 
 

3. Dia Internacional. 3r trimestre. S’acorda preparar pel 9 de maig. Dia d’Europa. 

 Intentar promoure l’activitat per a que el màxim d’alumnes puguin participar. 
 

4. Consell escolar municipal de Taradell. Taula de convivència. Propera reunió el 8 de 
maig a les 19:00 h.  

 

5. Concurs de Sant Jordi. 
o Col·laboració de l’AMPA. 
o Valoració. Nombre de Vals repartits. Cost final. Els Vals no posen on es poden 

gastar. Recordar que són vàlids fins el 30 de juny de 2017. Iniciativa del Mag? 
 

6. Sortida familiar a Viladrau. Diumenge dia 14 de maig.  
o Tema: Descoberta històrica i de la natura al Parc Natural del Montseny. 
o S’han consensuat els continguts amb la Carme Terricabras. 

 

7. Altres temes i informacions breus: 

 Col·laboració dels Ajuntaments. Disposem de la carta. Concretarem una reunió 
amb els Ajuntaments de Viladrau, Seva, SEB i Espinelves després de finalitzar els 
curs. 

 Curs 2017-18. 4 grups a 1r d’ESO. Comentar amb Direcció quin perjudici comporta 
la reducció del nombre de Laboratoris (biologia).  
o Caldria començar a plantejar la possibilitat d’ampliació de l’INS? 

 Pissarra digital.  

 Butlletí INS de final de curs. L’AMPA enviarà abans del dia 8 de maig la seva 
col·laboració. 

 Cinquena llengua: Alemany. L’ED està valorant seriosament aquesta possibilitat 
com a optativa el curs vinent a 2n o 3r d’ESO? 

 Campanya de productes de neteja. Recollida fins el dia 29 de març. Resultats: 
pensem que han estat discrets. 

 Exterior INS.  Pendent de resoldre les pintades i valorar les filtració d’aigües al mur 
de contenció exterior. 
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 Secció esportiva de Voleibol. Han decidit finalment crear una Agrupació esportiva 
pròpia. Per tant no precisen de l’ajuda de l’AMPA ni de l’INS Taradell. 

 Traspàs de pares o germans d’alumnes i/o de professors/es. S’acorda que l’AMPA 
portarà o farà arribar un ram de flors. Agraïm a la direcció la informació. 

 Precs i preguntes: Sancions; Piscolabis Fi de curs. 
 

8. Properes reunions i activitats: 

 Maig:  
o Diu 14 de maig. Sortida familiar a Viladrau. 
o Dll 15 de maig 2017 a les 16:30 h Reunió Comissió Mixta de l’INS Taradell. 
o Dll 29 de maig 2017 a les 21:00 h. Reunió d’AMPA. 

 Juny 
o Dll __ de juny 2017 a les 16:30 h. Reunió d’AMPA i direcció. 

 
_______________________________________ 
 
 

9. 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. 

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


