
 

REUNIÓ de l’AMPA INS TARADELL 
Dilluns, 24 de gener de 2020 a les 21:00 h. 
 
 

1. Informació de l’AMPA: 
o Hem rebut els Fulls de dades de 4t C i 1r Batx A. Caldrà fer l’entrega dels fulls a les 

respectives delegades.  
o Ja s’ha informat via Blog de l’AMPA: canvi de Junta i de les inversions en material i 

als departaments.  
o Aprofitar les xarxes socials per tal de publicar informació AMPA. Es va acordar 

obrir compte de INSTAGRAM per tal de publicitar les iniciatives de l’AMPA. 
o Assistència a la reunió d’AMPA de la regidora de Joventut de l’Ajuntament de 

Taradell (Lídia Alonso) per parlar de la informació que s’ha elaborat sobre el 
Carnaval 2020. En el blog ja s’ha penjat el cartell del Carnaval 2020. 

o Resum de la 2ona reunió de la Comissió per a establir el protocol de prevenció, 
detecció i intervenció davant de la violència masclista entre l’alumnat (Rosa). 
(Annex 3) 

o Resum de Consell Escolar Municipal 12/3. 
o Resum de Consell Escolar 28/1. 
o Proposta de la comissió d’energia de l’INS. (Jordi Espinàs) 
o Finalitza el Reforç d’anglès de 4at ESO.  
o Valoració  xerrada 2n Trim,  11/2. Formació FAPAES. “Transmetre valors; una tasca 

difícil, però necessària”. Ponent: Susanna Tres.  
o Valoració Sortida al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu blau) del 

diumenge 26/1 guiada per la Professora Ceci Cuenca.  
o Anul·lació Sortida dissabte 14/3 Sortida de l’Ebre. Guiada per Assumpta Montellà.  

 

2. Tresorera: 
o Acceptació de Dolors Rifà al curs vinent.  

      Capítol IV. La Junta Directiva. Article 15 
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que està          

composta pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals.            
Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. 

2. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel/a            
secretari/a sortint, amb el vist-i-plau del/a president/a sortint i ha d’incloure           
també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/a i s'han de            
comunicar al Registre d'Associacions. 

(S’acorda esperar a l’incorporació de la tresorera per tal de procedir a la inscripció de 
la                                                                                                                                                               nova 

junta al registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya) 
 

3. Col·laboracions de l’AMPA Curs 2019-20:  
o Reforç d’speaking d’ESO. Converses amb la prof. Bet Comas. Família acollidora. 

Ajustament dels horaris proposats inicialment. Despesa de l’activitat: 400€/mes de 
gener a maig 2020. Assegurança des de Fapaes i contracte voluntariat.  

o Algun departament ha fet una proposta de canvi de material, dins del pressupost 
assignat. Altres plantegen comprar els material. D’aquest material n’hi que 
s’adquireix per internet i ens passaran una llista per tal de que ho fem directament 
nosaltres i així poder realitzar el corresponent pagament. En principi tots els 
departaments han rebut el material.  

 
4. Taller sobre gestió d’emocions i com parlar en públic. Valoració. 

 

 
 



 

5. Taller d’introducció a la Meditació.  
o Professor: Hans Burghardt. Horari: dissabte de 9:30 a 13:30 h. Dia 18 d'abril. Lloc: 

INS Taradell. Nombre de participants: mínim 10 i màxim 25-30. Preu taller: 250€ 
(per persona 15€). La diferència, si fos el cas, la cobriria l’AMPA. 

 
 

6. Projectes a treballar durant el curs: 
o Comissió de Llibres. Proposta de canvi de sistemàtica. S’acaba el contracte signat 

amb Iddink el 17 d’abril de 2020.  
Veure arxiu enviat. Anàlisi de les pròpies dades i Conversa Mantinguda amb Carlos 
Javier Arnaldo, president de l’AMPA INS Mig-Mon de Súria. (Annex 4) 
 

7. Diàlegs en família. Curs 2019-20: 
 

o PENDENT DE CONCRETAR. 3r Trim. Pendent. Tema: El meu fill@ és diferent. 
Ponent: Cristina Bonfill (Psicòleg de l’Associació Asperger d’Osona). Preu: pendent. 

 
8. Altres iniciatives conjuntes de l’AMPA amb l’INS: 

o Valors del centre. El centre disposa del PEC (Projecte Educatiu de Centre). 
Actualment està en fase d’actualització. Direcció demana la participació de 
l’AMPA. Disposem de l’arxiu. La Marina va enviar a Direcció del Centre  les 
propostes. 

o Comiat alumnes de 4t d’ESO (18 juny) i 2n de Batxillerat (19 maig). 
- 4t d’ESO. La data de comiat serà el dijous dia 18 de juny de 2020 al centre 

cultural Can Costa i Font a les 20:30h. 
Protocol: 
.Parlaments 
.Projecció video 
.Entrega del certificat Pas a Pas i Orla 
.Pica-Pica 

- 2n Batx. Proposta de comiat que li varen fer arribar al Jordi Espinàs. - 
Dia: Dma 19 de maig. 

        Lloc: biblioteca de l’INS  i sala polivalent (cantina). 
Horari: 19-20:30 h. 
Proposta: 
Biblioteca: 
. Rebuda de direcció 
. Xerrada (dirigida als alumnes) (30-45 min). Proposta ponent l’AMPA 
. Parlaments (5-7 min x 3): INS, AMPA i Alumnes 
 
Sala Polivalent: 
. A mesura que van entrant a la cantina se’ls posa un birret (el compra 
l’INS) 
. Vídeo amb imatges de les sortides de Batx (5-7 minuts). El visualitzem 
drets. 
 . Piscolabis (organitza l’AMPA) 
 

o 25è aniversari de l’INS. Idees inicials de l’AMPA: Xerrada personatge “mediàtic” 
per ex. Arcadi Oliveres. Visionar fotos de tots aquests anys. Tancament de l’acte 
(prohom de l’INS?). Concert de fi de festa (grup de la Comarca d’antics alumnes, 
per ex: Oques Grasses).  
Direcció presentarà en la propera reunió una primera proposta de la Comissió de 
festes de l’INS per a consensuar amb l’AMPA. 

 
 

Rosa Gallifa Mas




o Atenció integral a la diversitat. Promoure des de l’AMPA un Pla d’excel·lència que 
hi puguin accedir el major nombre d’alumnes. Direcció ens va entregar les 
activitats a Batx (faltava, per exemple el The Fonix d’anglès). Pendents del llistat 
d’ESO. 
En la darrera reunió amb Direcció, se’ns va entregar un recull de les Activitats de 
Promoció de l’Excel·lència dels darrers 5 anys a ESO i Batxillerat. 

o Col·laboració entre igual. L’AMPA sol·licita a direcció que proposi al Claustre que 2 
professors/es participin al Curs de formació de la UAB, becat per l’AMPA. El curs 
vinent podria estar interessada la professora Cristina Guergué. 

o Col·laboració antics alumnes. Xerrades a 4t d’ESO i 2n de Batx.  
Direcció promourà l’aportació d’antic alumnes especialment als alumnes de 4t ESO 
(mòduls) i 2n de Batx (graus). Procurar convidar els antics alumnes que cursin 
estudis que interessessin a una majoria dels alumnes. 

o Intercanvi amb França. Està previst un acte d’agermanament dels dos pobles 
(Taradell - Réole) on també assistirà l’AMPA. 

o Estada a l’empresa. Direcció ha fet entrega del llistat de l’oferta d’empreses i 
entitats disponibles,  en total 13. Sol·licitarem que s’informi convenientment als 
alumnes i famílies de 1r de Batxillerat. 

o Treballs de recerca.  Premi Ajuntament de Taradell. Pendent de canvis. L’AMPA 
proposa donar 2 premis, 1 per de l’àmbit social/humanístic  i 1 per de 
ciències/tecnologia.  Pensem que cal impulsar la recerca “a” Taradell, encara que 
no sigui específicament “de” Taradell. 
Penjar a la web de l’INS els treballs de recerca d’anys anteriors (pdf). 

o Ús dels mòbils a l’INS. En professor Jordi Benet està revisant l’ús de mòbil a l’INS. 
Valorar si la normativa hauria de diferenciar ESO i Batxillerat. 

o Plaques solars INS Taradell. Enviades 2 cartes a la Generalitat de Catalunya per a 
oferir l’INS per a iniciar la implementació de plaques als edificis de la Generalitat. 

o Demanar ajuda econòmica als Ajuntaments. Informar de l’aportació de Taradell 
(obres, vetlladora, subvencions, etc.). Aquest tema el treballaran conjuntament en 
Jordi Espinàs i el Natxo. 

o Aprofitament final de curs, especialment 1r d’ESO (però també altres cursos). 
Excés de visualització de pel·lícules? Criteris de selecció? Direcció hauria de donar 
unes instruccions clares. 

o Millores de tipus estructurals: 
- Aparcament (de motos) i de bicicletes en un espai protegit. 
- Portes de sortida d’emergències tancades amb clau. Circuit d’evacuació. 

Escales d’evacuació no operatives. Se n’ocupa riscos laborals. Pendents d’una 
visita del Departament i també d’efectuar un simulacre.  

- Lavabos de l’INS. 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.  

- Parets, corredors i escales “desèrtiques”. Departament de ViP. 
- Parets exteriors cada cop més pintades. 
 

9. Altres millores a l’AMPA (veure ANNEX 3): 
o Ampliar els continguts del Blog amb material fotogràfic. 
o Responsable d’Assetjament i ciberassetjament. Consell Escolar de Centre: Rosa 

Gallifa.  
o Responsable de premsa/informació a Ajuntaments, premsa i ràdios locals. 
o Responsable d’Atenció integral a la diversitat, col·laboració entre iguals i 

participació antics alumnes 
o Altres: Cine-fòrum, Club de lectura, Mercat d’intercanvi de segona mà, Tallers 

d’energia renovable, Festa de la Sostenibilitat, etc. 
 

 
 



 
 
Properes reunions i activitats: 
 

✔ Dll 02 de març  2020. 16:30 h. Reunió d’AMPA+direcció 
✔ Dll 30 de març 2020. 21:00 h. Reunió AMPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
ANNEX 1. PRESSUPOST AMPA INS TARADELL 2019-2020 

 

 

INGRESSOS Total 

 Quotes AMPA i IDDINK 
Quotes AMPA 7.700,00€ 

IDDINK Llibres 5.100,00€ 

Subvenció Ajuntament Subvencions 1.000,00€ 

 Venta de “BOC’N ROLL” Venta de “BOC’N ROLL” 300,00€ 

14.100,00 € 

DESPESES  
 Quota FAPAES Quota FAPAES 300,00€ 

 Col·laboració  
amb l'Institut 

Monitoratge 0,00€ 

Material acordat abans o a 
l’inici de curs 

17 ordinadors: 2.819,30€ (1) 
Embolcalls: 1.146,48 

1.146,48€ 

Material i peticions dels 
Departaments proposat 
a nov/19  

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€ 

3.468,00€ 

Celebracions Festives Nadal, Fi de curs? i 25è Aniversari? 2.500,00€ 

Col·laboració Premis 
Vals St. Jordi: 300,00 € 

Treballs Batx (20x3): 60,00 € 
360,00€ 

Tallers INS (1r Batx) 1.200,00€ 

Suport a l’anglès 
Speaking 1r Batx: 2.240€ 
Reforç 4t d’ESO: 385€ (2) 

Speeking ESO: 0€ (3) 

 
2.625,00€ 

¿?€ 

 Activitats Familiars 
  

Diàlegs en Família 200€ x 2 400,00€ 

Sortides 
Sortida Museu Blau: 800€ 

Sortida Ebre: 1.200€ 
2.000,00€ 

Altres 

Assegurances i despeses assessoria 700,00€ 

Despeses financeres i comissions (4) 
145,00€ 

Impostos i altres 
Blog AMPA: 72,00€ 

Aràlia Flors: 115,01€ 
14.699,48 € 

 Dèficit    599,48 € 
 

 
(1) Inclòs en el Pressupost 2018-19. 
(2) Finalment s’efectuarà del 04/11/19 fins el 03/02/20 (11 sessions). 
(3) Pendent de resoldre.  
(4) Proposta de canvi d’entitat CAIXA GUISSONA (despeses bancàries 0€). Pros i contres. 
 

 
 



ANNEX 2. RESPONSABILITATS AMPA - CURS 2019-20. 
 
Junta Directiva 
  

Nom Responsabilitat Telèfon Correu electrònic 

Gerard Bové President 636730276 gbovetanya@gmail.com 

Marina Romeu Vicepresidenta i Membre del 
Consell Escolar de Centre i 
Municipal 

629112111
 

marina@biodiversitat.cat 

Isabel Bedoya Secretària  635601978 isataradell@gmail.com 

Dolors Rifà Tresorera 649261399 dolorsrifa.08@gmail.com 

Rosa Gallifa Vocal i Membre del Consell Escolar 
de Centre i Responsable del Blog 

699953244 rosagallifa@gmail.com 

Marta Bayés Vocal i Coordinadora de les delegade 639006932 marta1bayes@hotmail.com 

Iolanda Cano Vocal i Comissió de festes 627246509 canoiolanda@gmail.com 

Maria Aragay Vocal i Comissió Llibres 630569727 maragayc@gmail.com 

Mireia Segalés Vocal i Responsable de Sortides i 
Diàlegs en família 

646129830 mireiasegales.ms@gmail.com 

Nacho López Vocal i Responsable de l’edició dels 
fulls informatius  

619369081 nantalv@yahoo.es 

Jordi Espinàs Vocal i Responsable de la Taula de 
convivència i Comissió d’energia 

699510243 jespinasb@gmail.com 

Col·laboradors/res 

Nom Responsabilitat Telèfon Correu electrònic 

Meritxell Catalan Membre del Consell 
Escolar de Centre 

608484607 
938852665 

meritxellcatalan@gmail.com 

Josep Maria Vilar Blog de l’AMPA 605217003 josepmaria.vilar@hotmail.com 

 
Delegats i delegades dels pares per cursos 

1r d'ESO 2n d'ESO 3r d'ESO 

A: Xevi Vila 
B: Imma Cirera 
C: Elisenda Codina 
D: Eugènia García 

A: Maite Corretja 
B: Rosa García 
C: Rosa Gallifa 
D: Muntsa Orra 

A: Anna Mora 
B: Pili Puigdomènech 
C: Isabel Bedoya 
D: Sílvia Crivilles 

4t d'ESO 1r Batxillerat 2n Batxillerat 

A: Núria Sayós 
B: Emma Albià 
C: Rosa Gallifa 

Anna Rovira 
Sílvia Sañé 

Gemma Montanya 

 

 
 



ANNEX 3. COMISSIÓ PER ESTABLIR PROTOCOL DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ 
I INTERVENCIÓ DAVANT DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ENTRE 
L’ALUMNAT. 
 
2a. REUNIÓ. 
 
Dimecres 19 /02 /2020 
1. S’inicia la reunió parlant del tema dels llibres comprats: 
El Departament d’Ensenyament ha dotat a l’Institut de Taradell amb 700€ / per 
la compra de llibres en relació al tema de la violència masclista. 
L’Àngela Perona ( mestra membre de la comissió )en va fer la compra i en 
aquesta reunió es parla de què fer amb els llibres rebuts. 
Es debat com fer visibles aquests llibres. Primer se suggereix de deixar-los a la 
biblioteca de l’Institut i fer-ne propaganda via pg. Web, però després es parla 
de que potser seria interessant que primer poguéssim saber de què parlen i fer- 
ne una classificació per nivells. Per fer aquesta tasca ens repartim els llibres 
entre els membres de la comissió per fer-ne una lectura i després fer-ne una 
ressenya per determinar si són adequats pels alumnes i fer una proposta de 
nivells. 
Es concreta que hi haurà una responsable del grup d’alumnes, la Xènia que 
s’encarregarà de portar el control registral dels llibres deixats. 
2. A la pàgina Web de l’Institut es diu que es crearà un apartat específic: de la 
comissió de convivència per tal de poder publicitar els llibres. La Mariona serà 
l’encarregada de parlar amb la Lola( mestra responsable del blog) per qualsevol 
tema relacionat amb aquest apartat. I en aquest apartat s’hi afegiran altres 
coses, com poden ser links amb l’Institut català de la dona / sindicats,... 
3. L’Àngela Perona parla de que en altres instituts tenen una APP per poder 
intervenir i detectar qualsevol acte de violència masclista o de bulling. A la 
propera sessió ens ho presentarà. 
4. L’Àngel director ens passarà als membres de la comissió una guia que ha 
publicat l’Ajuntament de Barcelona, encapçalat per l’Ada Colau, que diu que és 
molt interessant i novedós. Es diu: GUIA DESAPRENENT. 
5. L’Àngel diu que per a la pròxima reunió convidarà al cordinador de l’I.L.E.G. 
per presentar els llibres. 
6. Els alumnes per la propera reunió hauran de portar els ítems d’expressions 
masclistes o actes masclistes que hagin identificat que es donen a l’Institut tant 
pel que fa a mestres, com a alumnes . 
7. S’acorda que la propera reunió serà el 4 de Març a la mateixa hora: 10.10h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ANNEX 4. Sistemàtica de Reutilització dels Llibres de l’INS Mig-Món de 
Súria. 
 

 
Conversa mantinguda el dia 28 de nov 2019 amb el president de l’AMPA el Sr. Carlos 
Javier Arnaldo. 
 
Comparativa de preus i alguns detalls 
 

Curs Preu INS M-M1 Preu INS Taradell2 Diferència Observacions 
1r ESO 83€ 136€ 53€ M-M, 1 llibre menys 
2n ESO 84-88€ 138€ 54-50€ M-M, 1 llibre menys 
3r ESO 94-102€ 155€ 61-53€ M-M, 2 llibre menys 
4t ESO 92€ 159€ 67€ M-M, 1 llibre menys 
1r Batx - 181€ - - 
2n Batx - 173€ - - 
 

1. Preu per llibre: 10€ 
2. Promig de llibres comprats x alumne 11,4 (?). Preu promig per llibre (ESO): 13€ 
 
Alumnes d’ESO de l’INS Mig-Mon: 350-400 
Van fer la primera compra amb el romanent que tenia l’AMPA. 
 
Les editorials fan un descompte superior a les AMPA, que pot ser d’un 25-30%. 
 
Aquest curs 2019-20 a l’INS Taradell, segons Iddink (Adjunto Excel): 

- Van comprar llibres: 437 alumnes 
- Llibres entregats: 4.980 (promig de llibres per alumne: 11,4) 
- Preu promig per llibre: 32,67€ (-25% = 24,5€) 
- Preu dels llibres entregats (segons Iddink): 162.694€ (-25% = uns 122.000€) 

 
En el nostre cas seria: 

- Nombre d’alumnes uns 500. 
- Estimació total amb descompte: uns 140.000€ (només ESO = 119.000€) 

NOTA: cada any, a l’INS M-M, fan una inversió entre 20-24.000€ per a renovar llibres.  
 
 
SISTEMÀTICA de l’INS Mig-Món de Súria: 
 
L’INS tria els llibres i es compromet a mantenir-los un mínim de 4-5 anys. Els encarreguen a les 
editorials respectives en nom de l’AMPA, que és qui paga la factura, donat que el descompte 
és major (un 25-30%). 

- Encarreguen sempre un 10% més de llibres que el total d’alumnes. Per si se’n fan 
malbé o es perden, alumnes que venen després de la inscripció i també hi ha 
professors/es que els volen tenir. 

- Participen pràcticament el 100% dels alumnes d’ESO. Els de Batxillerat els compren o 
els reutilitzen per mitjans propis cada família. 

 
L’INS cobra la quota d’AMPA i després la ingressa a l’AMPA. 
 

 
 



Retorn dels llibres a final de curs.  
- 4-5 pares i mares voluntàries, durant 2 matins al final de curs recullen tots els llibres. 

Marquen 2 hores per curs. 
- Si un llibre no es torna en condicions, la família té que pagar 15€ per llibre. 
- Fan un primer repàs i entreguen un paper signat i amb segell de l’AMPA, que indica 

que s’han tornat correctament els llibres i que l’alumne té dret a rebre les notes. 
- Si un alumne no entrega tos els llibres o algun està en mal estat, mentre no pagui els 

15€ del llibre, no pot rebre les notes. 
- Els llibres queden acumulats en una aula. 
- Durant 1 setmana, per les nits, 10-12 pares i mares repassen els 3.000 llibres recollits. 

 
Entrega dels llibres a l’inici de curs: 

- Abans de l’inici de curs les Editorials han anat enviant els encàrrecs dels nous llibres. 
- L’AMPA folra els nous llibres i els etiqueta (número de referència).  
- Durant unes 2 setmanes, l’AMPA fa els lots de llibres per a cada alumne, prenent nota 

del llibre, número de referència i posa el nom de cada alumne. 
- Dos dies abans de començar el curs: 2 matins i 1 tarda, l’AMPA ven els llibres. Les 

famílies paguen en metàl·lic. 
o Hi ha alumnes que tenen ajuda de llibres. L’AMPA es coordina amb Serveis 

Socials i cobra la diferència de la part que no subvenciona l’Ajuntament. 
- Els alumnes tenen un màxim de 1 setmana per a retornar/canviar els llibres que 

consideren que no estan en bon estat. 
 
 
Algunes propostes: 
 

- Immediata:  
o Reduir el nombre de llibres a adquirir. Aquesta d’entrada, seria la proposta 

més senzilla per a reduir la quota de llibres. 
 

- D’organització bàsica: 
o Per a reduir la càrrega de l’AMPA, seria fonamental responsabilitzar els 

alumnes de cada classe, al tutor/a que podria comptar amb l’ajuda d’1 
professor/a per aula, de fer la revisió dels llibres que es deixen i fer els nous 
lots dels curs vinent. El tutor/a indicaria els llibres que estan en mal estat o 
falten. 

 

- Formes de pagament: 
o Sol·licitar un crèdit per 140.000€. A CINC anys, representarien uns 2.500€ x m 

(30.000€/any). Pagant 100€ per alumne de llibres (x 500), cada any 
ingressaríem 50.000€. Cada any però cal renovar-ne i comprar-ne. 

o Valorar iniciar aquesta sistemàtica únicament a 1r d’ESO (o a 4t d’ESO) i cada 
any fer un curs mes. Això representaria aproximadament: 110 alumnes x 10 
llibres a 24,5€ de promig per llibre amb descompte = 26.950€. Entre 110 
alumnes = 245€. 

▪ Si l’AMPA fes una inversió (a recuperar) de 10.000€, aleshores podria 
oferir els libres a les famílies de 1r d’ESO a 154€. 

▪ El sobre preu se’ls hi podria retornar en un futur. 
o Valorar la compra a Iddink dels llibres actuals que té l’INS. Sempre seria un 

preu sensiblement inferior que si haguéssim de comprar tots els llibres nous. 

 
- Proposta de FUTUR: Anar canviant els llibres en paper per a utilitzar els llibres 

electrònics? Plantejar l’ús de tabletes, ordinadors portàtils? 

 

 
 



 

 
 


