Ordre del dia reunió de l’AMPA
Dilluns, 28 d’octubre de 2020 a les 21:00 h.
1. Informacions breus:
o Resum Consell Escolar de Centre del 22-10-19 (Marina i Rosa).
o Resum Consell Escolar Municipal del 23-10-19 (Marina)
o Escola de pares AMPAs Taradell. Taller sobre l’educació. Formadora: Anna Serra
(psicopedagoga). Dies: Dme 15/01/20 de 17:30-20 h i Ds 25/01/20 10-13:30 h.
Lloc: Costa i Font. Gratuït.
o Proposta teacher noi/noia de parla anglesa x l’INS. Proposta de l’INS de 58 h/mes.
Pendents resposta de la família acollidora.
o Pendent signar el nou acord amb l’Ajuntament per a remunerar la Vetlladora
aquest Curs.
o Plaques solars INS Taradell. Enviada nova carta a la Generalitat de Catalunya.
o Anul·lada la visita a la Casa-museu de Caterina Albert del Dep. de Català.
o Anul·lada la visita a la VIII Fira d'Economia Solidària de Catalunya del Dep. Socials.
2. Reforç d’anglès. Professor nadiu de L’Aula de Taradell (preu: 35€/h).
o Auxiliar de conversa (speaking) a 1r de Batx. 2 h/setm. Va iniciar el 19/09/19.
o Reforç a 4t d’ESO. 1 h/setm. Dll de 2/4 4 a 2/4 de 5 h. Inici 04/11 fins els 03/02/20
Total 11 sessions (total 385€).
3. Nova edició del Taller sobre gestió d’emocions i parlar en públic (1r de Batx):
o Dia: Dll 9 de desembre. Total 6 hores x 2 grups x 100€/h = 1.200€.
4. Sortides familiars curs 2019-20.
o Diumenge 26 de gener 2020. Sortida al Museu de Ciències Naturals de Barcelona
(Museu blau). Guiada per la Professora Ceci Cuenca.
o Dissabte 14 de març 2020. Sortida de l’Ebre amb l’Assumpta Montellà.
5. Diàlegs en família. Curs 2019-20. Temes escollits en la darrera reunió:
o 1r Trim. Dv 15 Nov’19 a les 19:30h. Organitzat per la Mancomunitat La Plana. Tema: Adolescents, pantalles i xarxes socials. On posar límits?
o 2n Trim. Dma 11 Feb´20. Formació FAPAES. “Transmetre valors; una tasca difícil,
però necessària”. Ponent: Susanna Tres. Preu: 200€.
o NOVA proposta. Tema: El meu fill@ és diferent. Ponent: Cristina Bonfill (Telf:
674175789) Psicòleg de l’Associació Asperger d’Osona.
6. Propostes dels Departaments pel Curs 2019-20. VEURE ANNEX 1.
7. Canvi membres de la Junta Directiva:
o Proposta de repartiment de responsabilitats Curs 2019-20. VEURE ANNEX 2.
8. Tema pendent de concretar:
o Sessions de meditació. professor Hans Burghardt (hburghardt@ie3s.org)
- Grups de 25 (màxim 30) persones. Durada: 7 sessions de 1 hora setmanal.
- Espai: sobre matalàs o màrfega + manta (gimnàs) o en una cadira (biblioteca).
- Dirigit a mares i pares (també fills?).
- Dies: 01/10/2019 al 12/11/2019. 7 sessions. Despesa: 75€/sessió (525€).
Aportació de l’AMPA del 50%?

1

9.

Temes a seguir o pendents de consens:
o Resultats significatius de l’enquesta d’Avaluació i Millora de l’AMPA:
- Respostes: 43
- 5 no aproven el Servei de Reciclatge de Llibres
- Diàlegs en família: molt bé i Sortides familiars encara més.
- Fulls informatius: molt bé.
- Coneixes les col·laboracions de l’AMPA a l’INS: 32-74%
- Coneixes el Blog de l’AMPA: NO (9,3%)
- Reps informació per watts: NO (16,3%)

o

Actualització de la relació de delegades/at d’aquest nou curs. Pendents de rebre
els nous fulls de Dades dels pares i mares.
o Comissió de Llibres. Revisió de la sistemàtica de la compra dels llibres. S’acaba el
contracte signat amb Iddink el 17 d’abril de 2020.
o 25è aniversari de l’INS. Inici INS el curs 1994-95. Idees inicials: Xerrada personatge
“mediàtic” per ex. Arcadi Oliveres. Visionar fotos d’aquests anys. Tancament de
l’acte (prohom de l’INS?). Concert de fi de festa (grup de la Comarca-exalumnes).
o Atenció a la diversitat. Visualització de la feina feta. A l’inici de curs fer un llistat
d’activitats i un cronograma que permeti informar amb temps els alumnes i famílies. Per exemple, no va arribar la informació de la iniciativa “Bojos per la ciència”
per 1r de Batx, de la Fundació Catalunya La Pedrera.
La Cristina farà un recull d’activitats.
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Comiat alumnes de 4t d’ESO (19 juny) i 2n de Batxillerat (20 maig). Sol·licitar una
reunió conjunta entre l’AMPA, direcció, Comissió de festes, Tutor/es de 4t i 2n de
Batx i els delegats/des dels alumnes de 4t i 2n de Batx.
Col·laboració entre igual. Direcció proposarà al Claustre que 2 professors/es participin al Curs de formació de la UAB, becat per l’AMPA.
Ús dels mòbils a l’INS. Revisar consens actuals (VEURE ANNEX 3). Compliment dels
acords. Proposta de Direcció al Departament de Tecnologia. Possibilitats i bon ús
dels mòbils a l’INS. Regulació del ús.
Incloure a la web de l’INS les NOFC, Projecte educatiu, Plans de nevades, etc.
Demanar ajuda econòmica als Ajuntaments, passades les eleccions. Informar de
l’aportació de Taradell (obres, vetlladora, subvencions, etc.).
Enquesta per estaments de l’INS (abril 2019). Respons: Ceci Cuenca. L’AMPA participarà en el seu disseny, específicament a l’enquesta dels pares i alumnes. Plantejar aspectes d’avaluació de l’activitat a l’INS (puntualitat professors, exàmens...).
Col·laboració antics alumnes. Xerrades a 4t d’ESO i 2n de Batx. Dates previstes?
Comiat Intercanvi amb França. Recordar la participació de l’AMPA.
Classes anul·lades amb freqüència (Batxillerat lletres).
- Absències i puntualitat de professors/es. Acord per a minimitzar els efectes
perquè els alumnes no es quedin sols i sobretot, no perdin el temps.
- Revisar la Normativa (NOFC) i el que diu exactament sobre l’autorització de la
família a sortir del centre.
Aprofitament Final de curs, especialment 1r d’ESO (però també altres cursos). Excés de visualització de pel·lícules. Criteris de selecció? Aprofitament? Direcció ens
diu que es donaran instruccions.
Valors del centre. Quins són? Es treballen? Com? Arriben als alumnes? Nivell (excessiu) d’autocensura dels professors? A títol d’exemple, el dia Internacional de la
dona, en alguns grups no es va fer ni un sol comentari.
Estada en l’empresa (A. Parra). Elaborar un llistat de l’oferta d’empreses disponibles.

10. Millores de tipus estructurals:
o Portes de sortida d’emergències tancades amb clau. Circuit d’evacuació. Escales
d’evacuació no operatives. Se n’ocupen des de riscos laboral. Responsable: N. Chalaux. Ens informen que estan pendents d’una visita del Departament i també
d’efectuar un simulacre.
o Lavabos de l’INS. Ens informen que s’han fet millores. No tenien sabó, ni eixugamans, ni baldes de tancament. Obertura de les portes cap el corredor. Lavabos
tancats amb clau/no utilitzats.
o Parets, corredors i escales “desèrtiques”. Es parlarà amb el Departament de ViP.
o Aparcament de bicicletes en un espai protegit.
11. Millores a l’AMPA:
o Responsable de premsa/informació a Ajuntaments, premsa i ràdios locals.
o Ampliar els continguts del Blog amb material fotogràfic.
o Cine-fòrum, Club de lectura, Mercat d’intercanvi de segona ma, Tallers d’energia
renovable, etc.
Properes reunions i activitats:
 Dll 04 de novembre. 16:30 h. Reunió d’AMPA+direcció.
 Dv 15 novembre. 19:30 h. Diàlegs en família.
 Dj 28 novembre. 21 h. Assemblea/Reunió de l’AMPA
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ANNEX 1. PRESSUPOST AMPA INS TARADELL 2019-2020

Primera
proposta

INGRESSOS
Quotes AMPA i IDDINK
Subvenció Ajuntament

Venta de “BOC’N ROLL”

Quotes AMPA
IDDINK Llibres
Subvencions
Venta de “BOC’N ROLL”

SEGONA
PROPOSTA

8.075,00 €
5.100,00 €
1.000,00 €
140,00 €

7.700,00 €
5.100,00 €
1.000,00 €
300,00 €

14.315,00 €

14.100,00 €

255,00 €

300,00€ (1)

SORTIDES
Quota FAPAES
Col·laboració amb l'Institut

Quota FAPAES
Monitors
Material acordat abans o a
l’inici de curs
Material i peticions dels
Departaments proposat a
nov/19
Celebracions Festives
Orles 4art. D'ESO
Col·laboració Premis
(Vals St. Jordi + Premi Batx)
Tallers INS (1r Batx)

0,00€

0,00€
5.000,00 €

TOTAL:
3.468€
(no inclòs)
2.500,00 €
110,00 €
350,00 €

17 ordinadors: 2.819,30€
Embolcalls: 1.146,48
TOTAL: 3.965,78€
Direcció: 1 projector a. prefab.: 500€
D.Tecno: impressora 3D: 400€
D.Socials: mapes i eines: 400€
D.Castellà: escape room: 538€
D.Educ.Física: taula tennis: 200€
D.VIP: focus i taules de llum: 170€
D.Música: guitarra i ukelele: 210€
D.Ciències: 2 balances i mapes: 400€
D.Català: teatre (14 alumnes): 500€
D.Matemàtiques: calculadores: 150€
REVISAR DESPESA
PERÒ 25è Aniversari?
TOTAL: 2.500€
Vals St. Jordi: 300,00 €
Treballs Batx: 30,00 €
TOTAL: 350€

1.200,00€

2.800,00 €

Speaking 1r Batx: 2.240€
Reforç 4t d’ESO: 385€ (1)
Speeking ESO: 000€ (2)

Suport a l’anglès
TOTAL: 2.625€

Activitats Familiars

2.600,00 €

Diàlegs en Família
Sortides
Altres
- Assegurances
- Despeses Financeres

600,00 €
2.000,00 €

400,00€

Sortida Ebre: 1.200€
Sortida Museu Blau: 800€
TOTAL: 2.000€

700,00€

700,00 €
Despeses Assessoria
Comissions

200,00 €
200,00 €

Impostos

300,00 €
0,00 €

- Altres Despeses AMPA

(200 x 2) =

14.315,00 €

Blog AMPA: 72,00€
Aràlia Flors: 115,01€

14.040,78 €
59,22€
- 3.468€

(1) Finalment la previsió és de inici el 04/11/19 fins el 03/02/20 (11 sessions x 35€/h)
(2) Pendent de la resposta del noi d’EEUU.
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ANNEX 2. REPARTIMENT DE RESPONSABILITATS CURS 2019-20.
En negreta, les responsabilitats consensuades. La resta de noms són les persones que ho estan
assumint o a la reunió de fi de curs a Viladrau, es va plantejar aquesta possibilitat.
Responsabilitats
Junta

Nom
Gerard Bové
Marina Romeu
Isabel Bedoya
Dolors Rifà
Marta Bayés, Iolanda Cano, Rosa Gallifa,
Maria Aragay, Mireia Segalès, Nacho López i
Jordi Espinàs

President
Vicepresidenta
Secretaria
Tresorera
Vocals

Activitats i serveis
AMPA + D
Assistència reunions

Taula convivència
Consell escolar de centre

Reutilització de
llibres
Diàlegs en família
Sortides familiars
Comissió de festes

Blog i comunicació
de l’AMPA
Fulls informatius
Coordinació
Delegades de curs

Representació

Reforç d’anglès
(Aula de Taradell,
responsable: Núria)
Taller habilitats comunicatives i parlar
en públic (1r Batx)
Comissió energia

Consell escolar Municipal
Contacte Iddink i INS.
Fulls informatius (x 2)
Ponent, full informatiu
Sortida, autocar, full informatiu
Berenar de Nadal + obsequis
secretari i conserges
Comiat alumnes 4t ESO i 2n Batx
25è aniversari INS Taradell
Blog
Ajuntaments i ràdios i premsa local
Tríptic AMPA, Dades famílies, Full
Estiu, Consell escolar, etc.
Per watts

Gerard, Marina, Iolanda,
Nacho, Jordi E
Jordi E
Marina Romeu, Rosa Gallifa,
Meritxell Catalan
Marina Romeu
Maria A, Jordi E
Mireia, Nacho, Jordi
Mireia, Nacho, Jordi
Mireia, Iolanda
Jordi, Rosa, Josep Maria Vilar
Jordi
Marta

Acollida famílies 1r ESO, Assemblea
AMPA, Entrega Vals treball Batx,
Portes obertes, Intercanvi França,
Comiat alumnes (si s’acorda)
Enquesta final de curs
Curs preparació competències
bàsiques a 4t d’ESO
Speaking a 1r de Batx

Gerard, Marina

Marina, Jordi, Iolanda

Contacte: Toni Portell

Jordi

Contacte: Núria Chalaux

Jordi

Altres possibles activitats o responsabilitats
Atenció integral de la diversitat
Col·laboració entre iguals

Assetjament i ciberassetjament
Participació antics-alumnes
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ANNEX 3. ÚS DEL MÒBIL. Funcionament del Centre.
NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)
pàg. 53 de 114
4.11 Normativa bàsica del centre:
…
No és permès de portar els mòbils engegats, ni petites consoles, ni altres aparells electrònics
receptors de música posats en l’interior de l’edifici, ni als patis en hores lectives. (*)
Està prohibit fer i/o difondre imatges, gravacions i/o informació específica d’activitats i espais
del Centre sense l'autorització expressa del professorat o persona responsable de l'activitat i la
seva difusió a través de qualsevol xarxa social. (*)
Us recordem, que en cas d’incompliment de les normatives (*), el professorat pot requisar
l’aparell que quedarà dipositat a la direcció del Centre. La família de l’alumne/a sancionat/da
haurà de recollir l’aparell quan la direcció del centre els convoqui, en cap cas abans del
transcurs d’una setmana

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)
pàg. 99 de 114
4.14.18 Nota informativa sobre l’ús dels mòbils
Nota informativa
Benvolguts,
Us informem que segons es va acordar a través del Consell Escolar del Centre es regula l'ús dels
mòbils durant les activitats del Centre de la següent manera:
“Està prohibit fer i/o difondre imatges, gravacions i/o informació específica del curs i/o de
l'Institut a través de qualsevol xarxa social.
No és permès de portar els mòbils engegats, ni els walkmans, MP3, MP4, MP...posats en
l’interior de l’edifici, ni als patis en hores lectives.”
Us recordem que, en cas d'incompliment, el professorat està obligat a requisar l'aparell que
quedarà dipositat a la direcció del Centre.
En funció de la gravetat de l'incompliment de la normativa que regula l'us dels mòbils, la
família de l'alumne/a sancionat/a haurà de recollir l'aparell quan la direcció del centre els
convoqui. La recollida no es farà abans d'una setmana ni més tard de dues.
Quan els fets comesos per l’alumne/a siguin constitutius d’una falta greument perjudicial per a
la convivència, tipificada a l’apartat 1 de l’article 37 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’Educació s'aplicarà la sanció que correspongui prevista a l’apartat 3 de l’article 37 de la Llei
12 / 2009, de 10 de juliol, d’Educació sens prejudici de la normativa acordada anteriorment pel
Consell Escolar.
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