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Ordre del dia reunió de l’AMPA 
Dilluns, 29 d’octubre de 2018 a les 21:00 h. 
 
 
 

1. JUNTA DE L’AMPA: 
- Nous possibles membres: Marta Mumbrú, Jordi Molist. 
- Proposta de canvi de dia u hora. No es va poder consensuar un dia i hora millor. 
 
2. REUNIÓ DE L’EQUIP DIRECTIUS AMB LA NOVA DIRECTORA DE CATALUNYA CENTRAL: 
- Temes tractats: reformes a l’INS (estudi de possibilitats), hores de vetlladora (actualment 

tenim 16/h setm), supressió de l’aula d’acollida (x canvi de criteris), transformació digital. 
 
3. ECONOMIA CURS 2017-18: 
- Ingressos (total: 11.745,69€) 

o Quota AMPA 6.308€ 
o IDDINK: 3.991,89 
o Subvenció ajuntament: 1297,80€ 
o Venda "Boc'n roll": 148€ 

- Sortides (01/set/18 - total: 8.757,48€) 
o Quota Fapaes: 255€ 
o Col·laboració amb l'Institut 

 Material Didàctic: pissarra digital (1.013€), pantalla TV (2.069€), material 
arqueologia (337€), jocs Othello (184€), pals i xarxa de voleibol (479€), 
prestatgeria (45€), 2 micròfons (106€). 

 Celebracions festives (1.091€), premis (371€), Taller 1r Batx (1.600€) . 
o Activitats familiars: Diàlegs en família (480€) + Sortides (175€). 
o Despeses financeres: 158€ i altres despeses AMPA (172€). 

- Saldo BBVA (01/set/18): 16.452,07€  
 

Entrades curs 2018-19 Despeses tancades Despeses proposades 
Quotes AMPA (6.935€) 
 
Iddink llibres (4.100€) 
 
Subvenció Ajuntament (1.300€) 
 
Embolcalls (100€) 

Sorral arqueologia(1.045€) 
Material arqueologia (140€)  
Vals de St Jordi (305€) 
Feina pintor (530€) 
Anglès 4t ESO (30€/set x 4setm 
x 4 m) = 480€ 
Taller 1r Batx (1.200€) 
Sortida familiar (1.200€) 
Sortida Museu Pell (Ceci): 140€ 
Programes psicopedag (260€) 
2 prestatgeries (90€) 
Ampliació ordinador ViP (220€) 
Celebracions

1
 (1.100€) 

Diàlegs en família (250x2): 500€ 
Premis (400€) 
Despeses varies (330€) 

Anglès speaking 1r Batx (35€x2 x 
4 setm x 7 m) = 1.960€ 
 
Vetlladora del 05/11/18-21/06/19 
- 5 h/setm: 2.467,08€ 
- 10 h/setm: 4.889,30€ 
- 15 h/setm: 7.199,39€ 
 
Segona sortida familiar: 200€ 
 
Ampliar 4 m Anglès 4t ESO (480€) 
 
 

Total: 12.435€ Total: 7.940€ Total amb 10 h vetlladora: 7.530€ 
 

1.
 A Consergeria hi ha 3 paquets d’aigua (18 ampolles de 1,5 l) + 2 paquets de suc (24 unitats). 

 

NOTES: 
- El curs passat, per diferents motius, vàrem tenir un superàvit d’uns 3.000€. 
- El saldo habitual de l’AMPA històricament ha estat d’uns 13.000€ 
- Si assumim 10 h de vetlladora, la despesa final d’aquest curs seria d’uns 15.470€ 
- Comentari de Cristina Codina. Encara consta a la llibreta de l’AMPA del BBVA. 
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4. COMUNICACIÓ DE L’AMPA:  
 

2.1. Blog AMPA 
- Blog entrats: 861 correus. Confirmats: 302. 
 

2.2. Whatts: 
- Enviar per wats els nous enllaços al Blog, als grups i contactes particulars dels membres de 

l’AMPA.  
- Delegats per grups/curs per a coordinar grups de wats (unidireccional o de “nova difusió”): 

Fer propostes particulars de persones properes a l’AMPA. 
 

2.3. Difusió per les agendes dels pobles: 
o Agenda de Taradell. Joan Puig (puigbjn@taradell.cat). Abans del 14 de cada més. 
o Sta. Eugènia (la Mireia ens donarà el contacte). 
o Viladrau (comunicació@viladrau.cat). 
o Seva (pendent). 

 
5. PROPOSTES DEPARTAMENTS: 
- Pendent del curs passat: 

o Departament de psicopedagogia: Programes de detecció de l’assetjament i 
ciberbulliyng (260€). Pendent de comprar. 

o Departament ViP. Ampliació 4 Mb memòria RAM i posteriorment també han 
demanat un programa de disseny (preu total: 220€). Pendent proposta per escrit. 

- Corresponents al nou curs: 
o Coordinació: 2 prestatgeries per a les 2 aules noves (1r ESO i 1r Batx). Model Kallax 

color blanc. Mides: 42x39x147cm. Preu total: 90€. Pendent de comprar. 
 

6. SORTIDES FAMILIARS CURS 2018-19.  

- Es sol·licitarà a direcció que faci arribar la informació de les activitats de l’AMPA al 
professorat: full informatiu a les respectives gavetes i/o per correu electrònic.  

o Valoració de la Sortida guiada a la Maternitat d’Elna – Platja d’Argelés – Cotlliure: 

 Places: 59. Preu total: 1.600€. Preu adult: 5€. Subvencionat per l’AMPA. 

o Propostes de professors: 

 Ceci Cuenca. Exposició temporal al Museu de l'art de la pell de Vic 
anomenada "Osona 50 milions d'anys enrere".  

 5 € per persona (grups de 15 persones). Proposa 1-2 grups. 

 Dia: dissabte 10 de novembre a les 12 del matí. 

o Valorar una segona sortida familiar per exemple al Montseny o a Taradell.  

El 21 de gener es va fer la RUTA GUIADA: ‘'DESCOBRINT EL NOSTRE PATRIMONI 
CULTURAL'' a Taradell a càrrec de la historiadora Marta Lloret.  

 

7. DIÀLEGS EN FAMÍLIA CURS 2018-19.  

- Diàlegs en família el curs vinent:  

o 1r Trimestre. Acompanyar els adolescents en la presa de decisions (2 dies). 
Diputació de Barcelona. Està aprovat i estem pendents de concretar dia i hora. 

 Entitat EINES. Proposta: 2ª i 3ª setmana de desembre, inici 19-21 h. 
o 2n Trimestre. Sexualitat i afectivitat. Responsables: Mireia i Mònica. 

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

- Sol·licituds activitats Catàleg Salut Diputació (2019) 
o Tema D1. Estratègies per afavorir les competències personals. 
o Data proposada: setembre-desembre 2019 (1r trimestre del proper curs). 

- Curs 2019-20. Valorar de fer 1 xerrada única l’any amb una “persona mediàtica”. 

mailto:puigbjn@taradell.cat
mailto:comunicació@viladrau.cat
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8. MILLORA DELS RESULTAT PER COMPETÈNCIES BÀSIQUES.  

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

o S’acorda efectuar-lo de l’oct/18 fins gener/19.  

o Els dilluns de 15:30-16:30 h (Total: 18h). 

o Nombre d’alumnes apuntat: 20. El que volen, dinen a la cantina. 

o Monitor: John Mckissock. Remuneració: 30€/h (120€/mes) x 4 mesos (total: 480€). 

o Valorar d’estendre-ho a tot el curs? 
 
9. DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES: 
- Alemany. A 2n d’ESO es faran 4-5 optatives. Són bimestrals. Una d’aquestes serà 

l’Alemany. En total unes 8 classes de 55 minuts. Professora: Cristina Guergue. 

- English Day. Es manté la proposta. Dia 100% en anglès a l´INS. 
- Auxiliar de conversa (reforç de l’speaking) a 1r d’ESO: 

o La Sra. Fran Wright finalment no ha acceptat. 

o Gestions de la Marina: Aula. Professor nadiu Irlandès.  

 2 hores els dijous x 7 mesos (nov-maig, pressupost inicial: 1.960€). 

 Assegurat des de l’Aula. 
 
10. PROPOSTA D’ASSEMBLEA CURS 2018-19: 
- Acord: darrer Dj del mes de novembre: 29/11/2018 a les 21:00 h? 

 
11. NOVES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE: 
- Les eleccions seran el nov/des 2018. 
- Finalitzen els 4 anys de permanència: Gerard Bove (AMPA) i la Judit Moruno (Pares). 
- Caldrà fer propostes de 2 candidats/tes més. Haurien de ser persones lligades, ni que fos 

una mica, a l’AMPA. No és positiu que un representant dels pares desconegui el dia a dia 
de l’AMPA. Possibles noms? 

 
12. TALLER GESTIÓ DE LES EMOCIONS I COM PARLAR EN PÚBLIC. Curs 2018-19:  
- Conductor: Toni Portell, professor de la UVic. 
- Es reajusta la proposta amb direcció i es farà un intensiu a l’INS: 

o Dia: dimecres 19 de desembre 2018. 
o Durada 6 hores lectives. Els curs passat es van fer 8 hores. Es concentrarà a 2 hores 

la sessió de 4 hores del primer Taller (Com parlar en públic) de la Mariona. 
o Despesa: 100€/h. Total 6 h x 2 grups = 1.200€ 

 
13. TEMES COMENTATS AMB DIRECCIÓ: 
- Intercanvi amb França 4t d’ESO. No es pot continuar amb el Licee Antoine de Saint-

Exupéry de Contres.  
o Hi ha converses avançades amb nou Institut de Bordeus. Proposta 

d’agermanament entre municipis. 
o Dates d’anada a França (acordades): 18-22/03/19. 
o Dates de la rebuda a Taradell: 08-12/04/19 (setmana santa: 15-22/04/19). 

- Aprenentatge entre igual. Direcció ha informat sobre la voluntat de l’AMPA de 
subvencionar a 2 professors/es que vulguin fer el curs de formació a l’UAB (pagant la 
matrícula, kilometratge i dietes, si fos el cas). Persona interessada: Ceci Cuenca. 

- El curs vinent serà el darrer com a director de l’Àngel Pozas. Hi ha 3 persones que estan 
interessades en fer el Curs de direcció. Actualment el Departament sol·licita que estigui 
fet abans d’ocupar el càrrec. Són: Jordi Codinachs, Eva Tordera i Lluís Vila. 
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14. PROPOSTES RECENTS FETES A L’AMPA: 
- Sessions de meditació. Hans Burghardt, professor de meditació. Conductor de les sessions 

sobre meditació que es van efectuar el passat mes de març a 2n de Batx. Van ser en 
nombre de 3 i d’una durada de 60 minuts. Ens informen que el proper curs es vol repetir 
l’experiència igualment a 2n de Batx, 5 sessions i en el 1r trimestre del curs. 
S’ofereix a l’AMPA la possibilitat de fer alguna activitat formativa similar entre els pares. El 
curs habitual és de 8 sessions. Preu pendent de concretar.  
Web del centre: https://dharmalabs.org/ca 

- Coral l’Arpa de Taradell. Invitació a l’INS pel seu 25è aniversari. Concert de Nadal que 
faran amb la col·laboració de l'Orquestra Alumni de l'EMVic i de la soprano i professora 
Dolors Lozano. Volem dedicar l'última part del concert a nadales tradicionals i 
modernes amb acompanyament de l'orquestra de corda, i volen muntar un cor familiar, on 
pares, mares i fills vinguin a cantar cinc nadales amb ells. 

Volen convidar a la comunitat de l'Institut (famílies, professorat) a preparar aquestes cinc 
nadales al llarg de 4 assaigs, que es farien a 5 setmanes del concert del dissabte 15 de Des. 

Ens demanen que aquesta activitat sigui canalitzada per l'AMPA en tant que mitjà de 
comunicació amb les famílies i l'equip directiu de l'Institut. 
 

15. TAULA DE CONVIVÈNCIA. AMPAs de Taradell i Serveis Socials.  
- Enquesta “assetjament entre iguals” dirigida als pares i mares. 
- Propostes:  

o Efectuar una enquesta d’assetjament dirigida als alumnes (Google Drive) i que 
responguessin via mòbil o en paper a Primària.  

o Elaborar un decàleg-resum del protocol que disposen els centres i penjar-lo a la 
web i al Blog de l’AMPA. 

o Treballar mesures de prevenció. 
- Temes de futur: Fracàs escolar. RRI de secundària (equilibri entre sancions i 

acompanyament educatiu). Promoure iniciatives de voluntariat (basat en material del Curs 
“Aprenentatge i Servei” efectuat per professors i membres de l’AMPA a la Delegació del 
Departament a Vic el curs 2012-13): 

o Vols fer un SAVIC? Servei i activitat de voluntariat i comunitari. 
o Vols fer de Becari? 

 
16. ALTRES TEMES PENDENTS (detectats i pendents de donar-hi resposta): 

 
- Millores a l’AMPA: 

o Ampliar els continguts del Blog amb material sobre sortides/excursions familiars. 
o Crear una Comissió de Delegats i delegades. Voluntari de l’AMPA? 
o Cine-fòrum.  
o Club de lectura. 

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

 
- Millores de qualitat i dinàmiques a l’INS: 

o Comiat alumnes de 2n Batx (i possiblement de 4t d’ESO). 
o Millora de la web de l’INS. S’ha passat l’encàrrec a la Comissió de Promoció de 

Centre. Valorar incloure el sistema moodle. L’AMPA va entregar a Direcció un 
llistat de webs d’INS d’elevat interès. 

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.  
Revisió de la proposta: mantenir l’acord de Centre. 
 
 

https://dharmalabs.org/ca
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o Serveis de voluntariat durant el curs i també durant les vacances.  
Valorar amb Serveis Socials de l’Ajuntament (Agustí Bancells) i Mancomunitat 
(Arantxa): Joguina solidària, Productes de neteja, Acompanyament dels avis a la 
festa de St. Jordi, Cant/música a la Residència, Gran recapta, Marató TV3, Fira de 
Sta. Llúcia, etc. 
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 Vic. 

o Treball de recerca. Proposar dividir el premi en dos, 1 premi per a temes de l’àmbit 
social/humanístic  i 1 per temes de l’àmbit de ciències/tecnologia. 

o Resultat de les enquestes efectuades a les famílies.  
o Potenciar i apostar per l’estada en l’empresa. 
o Puntualitat d’alguns professors/es.  
o Temaris incomplert (per ex: Tecno a 3r d’ESO el curs 2016-17, de 7 temes se’n van 

donar 4, menys del 60% de la matèria del curs). Proposta: disposar a final de curs 
del mapa de temes no donats per curs i el motiu. 

o Enquestes de satisfacció dels alumnes. 
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. Generalitzat la copia als 
exàmens. Propostes: acordar 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. 

 
- Millores estructurals: 

o Lavabos de l’INS. Sense sabó, ni eixugamans, 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 de porta o finestra. 

 
17. PROPERES REUNIONS I ACTIVITATS: 
 
- Dll 19 de novembre. 16:30 h. Reunió d’AMPA+direcció. 
- Dll 26 de novembre. 21:00 h. Reunió d’AMPA. 
- Dj 29 de novembre. 21:00 h. Assemblea de l’AMPA 

 


