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Ordre del dia reunió de l’AMPA + direcció 
Dilluns, 4 de juny de 2018 a les 16:00 h a l’INS Taradell 
 
 
1. Avaluació del Taller sobre gestió de les emocions i habilitats comunicatives.  

o El nombre d’alumnes apuntats és del 50% en cada grup. 

o Propostes de futur d’aquest taller que permetés facilitar al màxim 
l’assistència. Possibilitats: Jornada a la UVic? Integrat totalment en horari 
de tutoria... 

 

2. Curs de preparació de les competències bàsiques d’anglès per alumnes de 4t 
d’ESO  

o Dates: oct/18 fins gener/19. Per ex: els dilluns de 15:30-16:30 h. 

o Contingut: treballar cada dia 1 part (de les 3 que es composa la prova) + 
treball oral.  

o Selecció: criteris acadèmics i el no accés a acadèmies. El departament 
acordarà els alumnes (10-15) i se’ls proposarà personalment pel tutor a 
l’inici de curs.  

o Monitor: pare o professionals d’una acadèmia. Valorar com remunerar-ho. 
 

3. Sortides familiars i diàlegs en família pel proper curs 2018-19.  

o Es demana a direcció una major promoció d’aquestes sortides entre el 
professorat. Deixant un full informatiu a les respectives gavetes i també 
enviar-los per correu electrònic.  

 

4. Diàlegs en família:  
o Dilluns 4 de juny a les 7:30h. Títol: Democràcia participativa dels alumnes 

i les famílies als centres educatius. 
- Ponent: Núria Simó Gil. Departament de Pedagogia de la UVic. 
- Es demana la seva promoció entre els professors i també els 

alumnes de batxillerat i els delegats de curs. 
o Proper curs 2018-19: 

- 1r Trimestre. Acompanyar els adolescents en la presa de decisions. 
Diputació de Barcelona. S’ha demanat. 

- 2n Trimestre. Sexualitat i afectivitat. La Mireia ho gestiona amb la 
Mònica. 

- 3n Trimestre. Alimentació sana i com llegir correctament les 
etiquetes. Neus Arimany. Dietista-Nutricionista.  

 
5. Propostes Departaments pel curs 2017-18 que segueixen PENDENTS:  

 

Departament Proposta Pressupost 

Varis 
Filmoteca de CDs. Preu aprox: 15€ x unitat.  
Pendent de la resolució dels Departaments. 

20 u = 300€ 

Direcció i varis Millora de la web vs web NOVA? 
340€ de l’Aj. 
d’Espinelves 

Tecnologia Projector portàtil aula de tecnologia.  600€ 

Educació 
Física 

Finalment es s’escull posar al pati una pista de voleibol. 
L’AMPA pagaria el material (pals, xarxa, etc.). Comprat. 
Pintar les 2 porteries i 2 cistelles de bàsquet.  

500€ 
L’AMPA fa 

l’encàrrec al pintor 
Jordi Prat 

Socials 
Material per a una optativa d’arqueologia. El 
Departament ha de donar el vist i plau un cop estudiat el 
projecte. 

400-500€ 

Orientació 
S’acorda finançar la compra dels material per a la 
valoració: Convivència i detecció de l’Assetjament i de 
Cyberbullying  

158€ 
102€ 
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6. Proper curs hi ha 103 inscrits a 1r d’ESO. Serà doncs 4 línies. 
o Es necessitarà una pantalla de TV integrada. Preu similar a la pissarra 

digital (1.100-1.500 euros). 
o El departament no donarà els recursos per a l’aula d’acollida. 
o Problemes per ubicar el 4t curs de 1r d’ESO.  

- Possibilitat: desplaçar el laboratori de biologia a una aula de 2n de 
batxillerat i adequar l’espai del laboratori per a aula d’ESO. 
L’Ajuntament facilitaria les obres del trasllat. 

o A la darrera reunió de l’AMPA acordem demanar pressupost per habilitat un 
espai lliure de la planta baixa com a aula de reforç i no perdre espais per 
desdoblaments. 

- Pressupost sol·licitat a Decoinstal (Lluís – 607280104) i la part 
d’electricista a Xevi Soler (669421647) 

 Pladur (doble amb aïllament): 24,85 m2 x 42 = 1.043€ 

 Sòcol de 7 cm (gratis). 

 Porta de 110 cm d’ample: 450 € + tarja lateral amb vidre: 
150€. Tot marcs de fusta.  

 Pintar pladur (4-5€/m 2 x 2 ó 3 capes): aprox 750€ 

 Electricista: 2 línies de 4 fluorescents + 2 interruptors dobles 
(per fluorescents + focus actuals) + 4 endolls: aprox 600€ 

 

TOTAL: aprox 3.000€ 
 

- Posteriorment ens hem preguntat si aquest espai, no podria ser el 
laboratori de ciències i així no caldria tocar les aules de batxillerat. 

- I amb una visió de buscar la màxima eficiència, ens preguntem si 
aquest espai que adequaria l’AMPA, no podria ser la nova aula 
d’ESO i mantenir el laboratori al seu lloc. Pendent de pros i contres. 

 
7. Assetjament entre iguals. Direcció ens comenta l’abordatge de nous casos en els 

darrers dies. També l’expulsió temporal per mal ús reiterat de mòbils. 
o Aquesta setmana a més ens hem assabentat que hi hagut una nova 

incidència: una alumna de 2n d’ESO ha fotografiat un examen i 
posteriorment l’ha mostrat als alumnes que estaven a la biblioteca. L’equip 
directiu ha expulsat a la nena per 4 dies i ha aplicat un aïllament d’un dia a 
la resta d’alumnes. Alguns pares han considerat un càstig desmesurat. 

o Comentem que això s’ha produït perquè el professor/a pretenia utilitzar el 
mateix examen per diferents grups havent-hi el pati entre mig. Això passa 
habitualment.  

o També sabem que hi ha professors que fan corregir els exàmens als propis 
alumnes, simplement procurant que cadascú no corregeixi el seu. 

o També tenim informació que hi ha alumnes que copien sistemàticament. 
Amb ús del mòbil o també passant-se l’examen o duplicant l’examen. 

o Com a possibles solucions plantegem: deixar tots els mòbils en 1 caixa 
abans de cada examen. Plantejar més d’un examen si hi ha el patí entre 
mig o és el dia següent. Vigilar més durant els exàmens. 

 

8. Màquina expenedora de productes. L’AMPA va enviar a Direcció l’acord arribat 
amb l’anterior equip directiu de productes més saludables, preus i guanys, quan es 
va iniciar la venda de menjar i begudes. 

o Ens ha arribat que des de l’alumnat es diu que l’AMPA s’hi oposa. 
 

9. Properes reunions i activitats: 
 

o Dll 18 juny. 21:00 h. SOPAR de treball de fi de curs de l’AMPA . Acordem 
anar a El Nou Xiroi de Vic. Carrer de Sant Sadurní, 12. 

o Dll __ de juny/juliol. 16:30 h. Reunió AMPA + Direcció. 
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10. Altres temes pendents.  
    S’acorda tractar-los a l’acabar el curs, finals de juny o primers de juliol. 
 

- Direcció: 

o Futur de l’Intercanvi amb el Licee Antoine de Saint-Exupéry. 4t d’ESO. 
Informació reservada. L’equip directiu i el departament aposten per a 
mantenir l’intercanvi i si cal es demanaria col·laboració al Departament i/o 
es buscaria algun Licee més proper a Taradell. 

o Potenciar i apostar per l’estada en l’empresa. 
o 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 demana que es torni a revisar a nivell de claustre. Si ho 
pot facilitar, es podria fer la petició des del Consell Escolar. 

o Exàmens. Ús de mòbils. Exàmens quan hi ha el pati entre mig o es fan al 
dia següent. Correcció d’exàmens pels propis alumnes. Copia d’exàmens. 

o Cinquena llengua: Alemany. Possibilitats pel curs 2018-19? Optativa? 
o Treball de recerca. Canvis per part de l’Ajuntament? 
o Comiat alumnes de 4t ESO i 2n Batx.  
o Enquesta “assetjament entre iguals” Pendent l’enquesta d’assetjament 

dirigida als alumnes i elaborar el decàleg-resum del protocol de l’INS. Es 
penjarà a la web de l’INS aquesta informació. 

o Curs del Grup de recerca d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB. 
Des de l’AMPA volem subvencionar a 2 professors/es per a que puguin fer 
el curs de formació a l’UAB (pagant la matrícula, kilometratge i dietes, si fos 
el cas). Direcció es compromet a oferir-ho al claustre a final de curs. 

o Lavabos de l’INS. Sense sabó, eixuga-mans, ni baldes de tancament. 
Obertures portes al corredor. Lavabos tancats amb clau/no utilitzats. 

o Portes de sortida d’emergències tancades amb clau. Possibilitat de 
col·locar una alarma local? 

o Enquestes de satisfacció dels alumnes. 
o 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).  

 
- De l’AMPA: 
o Delegats dels pares i mares per cursos. Responsable de la Junta? 

Ús de la possibilitat de WhatsApp de crear grups exclusivament 
informatius: grup de “nova difusió”. Es podria fer per un grup per curs. 

o Cine-fòrum 2017-18 queda pendent (Glòria).  
o Club de lectura de pares i mares...? 
o Millores del Blog de l’AMPA. Valorar incloure Activitats en família i 

educació del lleure, iniciatives per un major compromís comunitari 
(voluntariat, campanyes...). 

o Col·laboració Ajuntaments. Ajuntaments: Viladrau, Seva, SEB i 
Espinelves. Carta elaborada per en Nacho. Pendent de fer-la arribar als 
Ajuntament. 

o Activitats de voluntariat i serveis comunitaris:  

- Propostes que es van parlar a la Reunió amb Serveis Socials, efectuada 
el dia 25/10/17 a l’Ajuntament de Taradell amb l’Agustí i l’Arantxa.  

- Correspon al seguiment d’una reunió anterior que a la vegada venia del 
Curs “Aprenentatge i Servei” efectuat a la Delegació del Departament a  


