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Ordre del dia de la reunió AMPA + Direcció 
Dilluns, 4 de desembre de 2017 a les 16:30 h a l’INS Taradell 
 
 

1. Informacions: 
- S’incorporen a l’AMPA: Marina Romeu i Isabel Bedoya. 
- Diàlegs en família: 

o 2n trim: “Qui t’entengui que et compri”. Grup FITA (Núria Grases).  
o 3r Trimestre: “Democràcia a l’escola”. Núria Simó. Dep.Pedagogia UVic. 
Recordar estimular la participació dels alumnes de Batx.  

- Sortides familiars: 

 2n trimestre: Sortida guiada a Viladrau.  

 3r trimestre: Platja d’Argelès. Assumpte Montellà.  
- Excel·lència en llengües estrangeres. Hem recollit tots els correus 

electrònics. L’AMPA farem la sol·licitud de col·laboració durant el mes de 
desembre.  

- SMS INS Taradell. Pendent d’actualitzar telèfons. 
 

2. Assemblea de l’AMPA: 
- No està anotada la contrasenya per a entrar a l’ordinador de la Biblioteca. 
- Propostes/informacions d’interès a l’INS: 

o Informar amb temps del llistat de llibres de cada curs. 
o La primera sortida de 1r d’ESO es va realitzar a la Draga (parc neolític a 

Girona). Aquesta mateixa sortida la van realitzar l’any anterior els 
alumnes de 6è de primària de les Pinediques. 

o Informar millor a les noves famílies de l’existència dels Mediadors. 
o Campanya Joguina Solidària. Contactar tutors de 3r d’ESO i Càritas. 
o Col·laboració entre iguals. Possibles col·laboracions dels alumnes de 

l’INS amb els alumnes de les Pinediques. 
 

3. Propostes Departaments pel curs 2017-18:  
- El departament de ViP sol·licita una aportació per a la compra d’un ordinador 

portàtil. Des de l’AMPA es considera que els diners de l’AMPA han de tenir 
com a beneficiari directe els alumnes. Demanarem l’ús concret que es vol fer 
de l’ordinador per a ViP. 

- Sol·licitar noves iniciatives dels Departaments. Estan pressupostats 3.700€ del 
que s’han gastat 400€ (canó laboratori+micròfons+joc Othello).  

 

4. Taller: Gestió de les emocions, com parlar en públic i fer una exposició oral.  
- Conductor: Toni Portell, professor de la UVic. 
- Proposta i continguts: 

o Durada: 9-10 hores. En horari de matí, per ex: tutories (o tarda) pendent 
de concretar amb l’equip directiu. Dates: 2n o 3r trimestre. 

o Alumnes: 1r de Batxillerat. Nombre d’alumnes per grup: 20-25.  
o 5 sessions de 2 hores:  

 2 sessions de 2 hores: I amb les emocions què fem? 
Coneixement i gestió de les emocions (2 h). Prof Toni Portell. 
Meditació/relaxació (2 h). Sergi Pérez (expert en meditació). 

 1 sessió de 2 hores. Com parlar en públic? 
 1 sessió de 2 hores. Com fer presentacions en públic? 
 1 sessió de 1-2 hores. Presentació dels alumnes als pares. En 

grups de 5-6 alumnes en diverses aules de l’INS. 10-15 min per 
presentació. 

- Previ a l’inici de les sessions els docents envien material als alumnes i 
demanen les seves expectatives. Al finalitzar el taller efectuen una avaluació 
que retornen de forma personalitzada. 

- Despesa: 100€/h. Total 9-10 h x 2 grups = 1.800-2.000€ 
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5. Temes pendents: 
- Venda/consum de droga a l’exterior de l’INS Taradell. 
- Resultats de la Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO.  

o Conèixer els percentatges de cada matèria (nivell alt/nivell mitjà-alt/etc.).  
o Propostes de millora que es plantegen. Iniciatives comentades per 

l’AMPA: suport entre iguals, Aula Lliure, etc.  
o Valorar parlar d’aquests temes a la Comissió Mixta de promoció de l’INS 

Taradell?, al Consell Escolar de Centre?  
- Resultats de l’enquesta de l’INS. Disposar dels resultats i especialment de les 

respostes de les famílies. 
- Manteniment:  

o Pintar les porteries i cistelles de basquet (x la brigada?).  
o Noves pintades a l’exterior de l’INS. 

 

6. Altres temes pendents: 
- Taula de Convivència. Enquestes sobre “assetjament entre iguals” dirigides 

als pares i als alumnes. No es van entregar a les respectives reunions de pares 
de 2n ni 3r d’ESO.  

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

- Llibres dels grups ABC. Els professors han d’informar no subratllar els 
Ecobooks. 

- Potenciar i apostar per l’estada en l’empresa. Què es fa? 
- Recuperacions a Batx. Màxim assolible un 5. En altres Instituts i a la 

universitat no és així. No és normativa del Departament. Va ser un acords de 
Centre. L’AMPA estudiarà la possibilitat que es torni a revisar a nivell de 
claustre, si ho pot facilitar, es podria fer la petició des del Consell Escolar. 

- Cinquena llengua: Alemany. Possibilitats reals pel curs 2018-19? Com a 
optativa? 

- Treball de recerca. Canvis per part de l’Ajuntament? 
- Altres: Puntualitat d’alguns professors/es. Temari incomplert (per ex: Tecno a 

3r d’ESO el curs passat, de 7 temes se’n van donar 4, menys del 60% de la 
matèria del curs). 

 

7. Properes reunions: 
- Reunió d’AMPA: dilluns 18 de desembre a les 21:00 h. 
- Reunió Comissió mixta: PENDENT. 
- AMPA + Direcció: PENDENT. 
- Xerrada del Grup de recerca d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB. 

Dijous 12 d’abril 2018 a les 19 h a la Biblioteca de l’INS. 
 

 
 


