
               

Ordre del dia de la reunió AMPA + Direcció 
Dilluns, 2 d’octubre de 2017 a les 16:30 h a l’INS Taradell 
 
 
1. Informacions: 

 

- S’incorpora a l’AMPA: Glòria Moreno (mare de la Júlia Xifré de 1r d’ESO). Ens 
deixa  Mònica Llovera. 

- Diàlegs en família (1r trimestres). Dia 17/10 a les 20:00 h. 1r T. Comunicació 
adequada entre els adolescents a l’entorn 2.0 - ciberassetjament. Ponent: 
Albert López, membre de 140comunicació.  
S’han convidat les AMPA de Taradell i també els Serveis socials. Convidar els 
alumnes?  
 

2. Aspectes breus: 
 

- Petició de l’Ajuntament d’Espinelves. Cartell de la Fira de l’Avet. 
Responsabilitat del Departament de ViP. Lliurar els dibuixos abans del 20 d’oct. 

- Jornades de portes obertes de Voleibol a l’INS Taradell. 
- Tresoreria: 

 Pagat: pissarra digital (despesa total: 1.839,89€). 

 Pendent: canó projector pel laboratori de ViP (200€), micròfons sense 
cables i Joc “Otelo” sol·licitat pel Departament de Matemàtiques. 

- Comissió Mixta de promoció de l’INS Taradell 

 “Un pas més”. Qüestionari pendent. 

 Comiat alumnes de 4t ESO-2n Batx. L’AMPA insisteix en la 
importància d’incloure les famílies 

 Col·laboració entre iguals. Acordada la Xerrada pel Grup de recerca 
d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB (Coordinador i ponent: 
David Duran) el dijous 12 d’abril 2018 a les 19 h a la Biblioteca de l’INS. 
Es vol convidar els equips directius de les escoles i INS de Taradell, 
mestre de primària i professor de secundària, AMPAs respectives, 
serveis socials de la Mancomunitat i Ajuntament i la Regidora 
d’Educació de l’Ajuntament de Taradell. 
La convocatòria la podria fer l’AMPA de l’INS Taradell o l’AMPA amb la 
Direcció de l’INS Taradell.  
Des de l’AMPA ens hem plantejat la possibilitat de convidar els 
delegats, delegades d’alumnes i alumnes mediadors de l’INS. 

- Excel·lència en llengües estrangeres. L’AMPA ha recollit noms de possibles 
pares/mares. També proposa demanar la participació també d’Antic Alumnes i 
comenta la possibilitat de demanar voluntaris entre els professors/es de les 
Acadèmies de Taradell. 

 
3. Nou curs 2017-18 

 

- Fulls de dades per a l’AMPA. Recollida dels fulls entregats a Tutories. 
- Vaga del dijous dia 28 de setembre. Bàsicament va ser un dia de “festa” per 

a una majoria dels alumnes de 3r-4t d’ESO. 
- Propostes Departaments pel curs 2017-18: Teatre 4t d’ESO, recollir 

propostes pel nou curs. 
- Problemes de convivència:  

 Seguiment dels problemes del curs passat a 1r i 2n d’ESO. 

 Problemes de baralles al pati, els primers dies de classe? 
- Taula de Convivència. Enquestes sobre “assetjament entre iguals” dirigides 

als pares i als alumnes. Seguiment. 
- Llibres dels grups ABC. Els professors han d’informar no subratllar els 

Ecobooks. 



 
- Sol·licitud d’informació: 

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

 Resultats de l’enquesta de l’INS. Famílies. 

 Resultats de la Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO. Propostes de 
millora plantejada, especialment en els departaments amb resultats més 
ajustats.   

 Treball de recerca. Canvis per part de l’Ajuntament? 

 Cinquena llengua: Alemany. Possibilitats pel proper curs? 
- Altres temes: 

 Recuperacions a Batx. Màxim assolible un 5. En altres Instituts i a la 
universitat no és així. No és normativa del Departament. Possibilitat de 
revisió? 

 Varis: els alumnes comenten retards a l’inici d’algunes classes; temari 
incomplert (per ex: Tecno a 3r d’ESO, de 7 temes, el curs passat se’n 
van donar 4, menys del 60% de la matèria del curs). 

 Manteniment: pintar les porteries i cistelles de basquet (x la brigada?). 
 
4. Properes reunions: 

 

- Diàlegs en família. Comunicació i ciberassetjament. Dimarts 17/10 a les 20 h.  
- AMPA: dilluns 30 d’octubre a les 21:00 h. 
- AMPA amb Direcció: dilluns 2 de novembre a les 16,30 h. 
- Assemblea de l’AMPA (darrer Dj de nov): 30 novembre a les 20:00 h. 


