
 1

 

Resum de la reunió AMPA 
Dilluns, 18 de desembre de 2017 a les 21:00 h a l’INS Taradell 

 
1. Informacions: 

- SMS INS Taradell. Pendent d’actualitzar telèfons.  
NOTA: Actualment en tenen 337. Des de tutories s’actualitzarà el llistat de 
telèfons dels pares de l’INS. 

- Diàlegs en família. Des de les tutories s’estimularà la participació dels 
alumnes de Batx.  

- Abans d’usar l’ordinador de la Biblioteca, posar-se en contacte amb Josep Mª 
Moreno o en Bertrans.  

- Assemblea de l’AMPA. Resposta a les preguntes/informacions: 
o S’intentarà tenir el llistat de llibres enllestit per a informar a Portes 

obertes. 
o Es millorarà la coordinació de l’INS amb les escoles de primària per a 

evitar situacions com la de repetir sortides a 1r d’ESO (Draga a Girona) 
fetes l’any anterior pels alumnes de 6è de primària i la integració dels 
alumnes. 

o S’informarà millor a les noves famílies de l’existència dels Mediadors. Es 
farà a Portes obertes i a la reunió d’Acollida. 

o Es demanarà als tutors de 3r d’ESO si precisen ajuda de l’AMPA per a 
la Campanya Joguina Solidària. 
Es comenta de demanar informació a Direcció i com es podria 
promoure a l’INS altres iniciatives com: Gran recapta, Marató TV3, Fira 
de Sta. Llúcia, etc. 

o Es plantegen possibles “col·laboracions entre iguals” dels alumnes de 
l’INS amb els alumnes de Primària: St. Jordi, Castanyada, “English 
day”... 

- Excel·lència en llengües estrangeres. Farem la sol·licitud de col·laboració als 
pares i mares durant el mes de desembre.  

- Reunió amb Direcció: 
o Venda/consum de droga a l’exterior de l’INS Taradell. Afecta 

especialment alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO. S’ha informat del problema 
en varies ocasions als mossos d’esquadra de proximitat. Es tornarà a 
insistir. També de la necessitat de vigilància al mateix punt els 
dijous/divendres de festes de menors amb alcohol.  

o Resultats de la Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO. S’acorda 
tractar aquest tema a la Comissió Mixta de promoció de l’INS. 

o Resultats de l’enquesta de l’INS. Resposta de les famílies. S’acorda 
que primer es presentaran els resultats al Claustre previst el gener/18 i 
després se’ns informarà a l’AMPA. 
 

2. Fulls de dades. Entrada de les adreces al Blog. Retorn dels fulls de dades. 
- Situació del Blog a 13/12/17: Confirmats: 296. No confirmats: 418. 

Es proposa, un cop s’actualitzi el SMS de l’INS d’enviar un comunicat per a que 
les famílies s’inscriguin al Blog de l’AMPA. 

 
3. Valoració de l’Assemblea de l’AMPA.  

 
4. Esmorzar de l’AMPA. 

- S’acorda que divendres 22 de desembre abans de les 9 del matí: 
o La Marta s’encarrega de comprar els lots de les conserges (Irene 

Medina i Àngels Carmona) i del secretari (Lluis Dalmau) i la Iolanda els 
hi portarà. 

o La Isabel no pot lligar l’encàrrec de la resta de l’esmorzar. La Mireia el 
farà via Xanfrà. Hem acordat 400 coques per alumnes + 50 per a 
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professors amb gluten + xocolates + sucs (tots sense gluten) per a 425 
alumnes + 50 professors + gots i tovallons. 

o La Iolanda cuidarà de comprar i portar 25 coques per a celíacs i sense 
lactosa empaquetades de 5 en 5, un paquet per a cada curs: 1r, 2n, 3r, 
4t i Batx + xocolata sense gluten. 

 
5. Diàlegs en família: 

- Contacte amb els ponents. Responsables. Acordar data i horari: 
o 2n trim: “Qui t’entengui que et compri”. Grup FITA (Núria Grases).  

Telèf: 610213465 – correu; info@fitapersonal.com 
Blog: http://www.fitapersonal.cat/ 
Se’n cuidarà la Mireia de contactar-hi. Acordar un dia de febrer. 

o 3r Trimestre: “Democràcia a l’escola”. Núria Simó. Departament de 
Pedagogia de la Facultat d’Educació de l6a Universitat de Vic. 
Telèf: 938816027 - 938 86 12 22 
Web: http://transparencia.uvic.cat/nuria-simo-gil/ 
Se’n cuidarà en Jordi de contactar-hi. 
 

6. Cine-fòrum 2017-18 queda pendent. La Glòria farà una proposta.  

- Ens ha fet arribar la web: www.cinemaperaestudiants.cat 
 

7. Sortides familiars: 
- Responsables. Acordar dates: 

- 2n trimestre: Sortida guiada a Viladrau.  
Se’n cuidarà el Nacho. Valorar lligar-ho pel 21-22 d’abril que hi haurà 
els alumnes francesos de l’intercanvi? 

- 3r trimestre: Platja d’Argelès. Assumpte Montellà.  
Autocars Prat: 55 places (preu a Barcelona: 385€). Contacte: Isabel 
(telèf: 628155569 – 938126411). 
Se’n cuidarà la Mireia. Valorar per primers de maig? 

 
8. Propostes Departaments pel curs 2017-18:  

Des de l’AMPA es considera que l’aportació de l’AMPA han de tenir com a 
beneficiari directe els alumnes.  
Estan pressupostats 3.700€ del que s’han gastat 400€ (canó laboratori + micròfons 
+ joc Othello).  
 

Departament Proposta Pressupost 

Visual i 
Plàstica (ViP) 

Disposa de la quantitat aportada per l’Ajuntament 
d’Espinelves (340€) i sol·licita a l’AMPA ajuda per 
a la compra d’un ordinador portàtil 
PROPOSTA d’oferir al Departament de ViP 
l’ordinador de l’AMPA 

- 

Varis 
Filmoteca de CDs. Preu aprox: 15€ x unitat. 
Valorar el contracte amb alguna plataforma? 

300€ x 20u 

Direcció i varis 
Resoldre els problemes informàtics i de connexió 
a l’INS 

Usar els 
diners de 

l’Ajuntament 
d’Espinelves 

(340€) 

Tecnologia Projector portàtil aula de tecnologia 600€ 

Educ. Física 2 porteries de futbol (alumini o metàl·liques) 1.000€ 

Socials 
Mapes de paret per a les aules (1r i 2n d’ESO): 
- Cartró enrotllables: 25-36€ per unitat 
- Metàl·lics i magnètics: 100-160€ x u 

pendent 

Orientació 
Programes de detecció de la depressió i 
assetjament (bullying) 

pendent 

mailto:info@fitapersonal.com
http://www.fitapersonal.cat/
http://transparencia.uvic.cat/nuria-simo-gil/
http://www.cinemaperaestudiants.cat/
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9. Propostes efectuades durant la reunió: 

- Projecte ILEC: Potenciar l’intercanvi de llibres entre els alumnes. Plantejar 
grups de lectura. 

- Informar a les famílies oficialment que dijous 21/12 serà dia inhàbil a l’INS. 
 

10. 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 (44 alumnes). Es farien 2 grups.  
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 i durada 10-15 min. 
o 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. 

o Despesa: 100€/h. Total 9-10 h x 2 grups = 1.800-2.000€ 
L’equip directiu valorarà com es podria implementar. D’entrada es veuria més fàcil 
trams de 1 hora cadascun. Ho estudiaran. 
 

11. Altres temes pendents: 
 
- Activitats i serveis comunitaris i de voluntariat. Reunió amb Servei Social. 
- Enquesta “assetjament entre iguals” dirigida als pares i mares i als alumnes. 
- Delegats dels pares i mares per cursos. Responsable voluntari de la Junta? 
- Club de lectura...? 
- Manteniment INS:  

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

Es comenta que cal prioritzar. L’INS ja encarrega a l’Ajuntament millores 
que en alguns casos seria responsabilitat del Departament. 

- Millores del Blog de l’AMPA. Valorar incloure activitats en família, educació 
del lleure, iniciatives per un major compromís comunitari... 

- Col·laboració Ajuntaments. Ajuntaments: Viladrau, Seva, SEB i Espinelves. 
Carta. 

- 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? 
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- 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). Risc important d’incompliment de temari a 4t d’ESO amb 
l’intercanvi a França. 

 
12. Properes reunions: 

 
- AMPA + Direcció: 15 de gener 2018 a les 16:30 h. 

Canvi de data a proposta de direcció. 
- Reunió Comissió mixta: 22 de gener 2018 a les 16:30 h. 

Canvi de data a proposta de direcció. 
- Reunió d’AMPA: dilluns 29 de gener 2018 a les 21:00 h. 
- 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. 
 


