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Conclusions de la reunió de la Junta de 
l’AMPA amb la Direcció de l’INS Taradell 
Videoconferència celebrada el dia 24 d’abril de 2019 a les 19:00 h. 
 

 

Resum dels punts més destacats de la videoconferència celebrada per l’AMPA 
amb el director de l’Institut, Àngel Pozas. 
 

1. Connexió dels alumnes.  
- En aquests moments el 99,2% dels alumnes de l’INS Taradell estan connectats i 

poden seguir correctament des de casa el treball del 3r trimestre de curs. Els 4 
alumnes que falten estan pendents que el Departament els faciliti la connexió.  

- L’AMPA agraeix sincerament la col·laboració de l’Ajuntament de Taradell i a totes 
les persones que han fet donació de material informàtic.  

- Aquest cap de setmana, tots els/les alumnes rebran el 2n paquet formatiu (27/04-
08/05). Cal que els alumnes estiguin atents, perquè cada professor utilitza una o 
més d’una via de comunicació: moodle, correu electrònic o watts. 

 

2. Contacte de l’AMPA amb les famílies.  
- Des de l’AMPA ens posem a la vostra disposició per tot el que considereu oportú.  

Si sorgeix algun problema primer cal parlar amb el tutor/a o el professor/a. Si no és 
possible resoldre-ho, nosaltres ho exposaríem a la reunió amb la direcció. 

- Us adjuntem els noms dels 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 Albiá 
C: Rosa Gallifa 

Anna Rovira 
Sílvia Sañé 

Gemma Montanya 

 

- La direcció de l’INS ha demanat a tots els tutors i tutores que es posin en contacte 
amb totes les famílies. Si no heu rebut cap correu o trucada del tutor o tutora del 
vostre fill/a, si us plau, assegureu-vos que tingui el vostre correu. Si el vostre fill/a li 
ha fet arribar i no rebeu cap comunicat, si us plau, feu-nos-ho saber.   

 

3. Notes de la Segona Avaluació. 
- Durant la primera quinzena de maig, totes les famílies d’ESO i 1r de Batx rebran en 

format pdf les notes de la segona avaluació. 
 

4. Notes del 3r trimestre i final de curs. 
- El Ministerio i el Departament han donat l’ordre de què en cap cas el 3r trimestre  

podrà tenir una nota inferior a la dels anteriors. Això no vol dir que es doni 
l’aprovat general ni del 3r trimestre i molt menys del curs.  

- Els tutors o tutores que identifiquin que el rendiment d‘un/a alumne/a no sigui 
l’òptim esperat, enviaran un correu electrònic informatiu als pares. 
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5. 4t d’ESO.  
- Els/les alumnes que dubten si fer batxillerat o bé un cicle formatiu, cal que ells/es i 

les seves famílies es posin en contacte amb el tutor/a. 
- El dimecres dia 29 d’abril a les 18 h es farà una interessant xerrada on line 

adreçada a les famílies: Com podem ajudar a escollir als nostres fills i filles? Cal 
inscriure’s a: www.osonajove.cat  

- L’INS ha rebut els resultats de l’Avaluació externa de nivell. El global de l’INS 
Taradell, un any més, és mitja alt. Les avaluacions particulars dels alumnes els 
tutors/es les enviaran a les famílies durant el més de maig.  
 

6. 1r de Batxillerat. 
- El Departament ja ha fixat el nombre de grups de 1r i 2n de Batx del curs vinent. 

Cada curs tindrà 2 grups i cada grup, entre 20-25 alumnes. 
- Treball de recerca. Cal que els alumnes es posin en contacte per si cal, donades les 

circumstàncies actuals, repensar els objectius i material i mètode del treball. 
- Estada en l’Empresa. S’informarà convenientment a les famílies. 
 

7. 2n de Batxillerat. 
- El Departament ja ha fixat la data de matriculació de les PAU: 15/05 al 15/06. 
- Les dates prevista per les PAU 2020: 7, 8 i 9 de juliol. 
- Hi haurà canvis significatius en les proves, a fi d’atenuar les dificultats d’aquest 3r 

trimestre. Per exemple, el curs passat a Història, donaven dues opcions amb 2 
temes cadascuna i l’alumne triava una opció. Aquest any, donaran 4 exercicis i 
l’alumne en triarà 2. Els professors/es informaran detalladament els nostres fills i 
filles.  

 

8. Inscripció pel curs vinent. Pendent encara. 
 

9. Retorn de la paga i senyal de les sortides i excursions. Pendent encara. 
 

10. Comiat de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. 
- L’AMPA en coordinació amb els respectius tutors i la Comissió de festes de 

l’Institut, farà el possible per a fer arribar a tots els/les alumnes l’Orla i un pen 
drive amb imatges de record del seu pas per l’Institut. 

 

11. Retorn dels EcoBooks. 
- L’empresa Íddink ha proposat a l’Equip directiu fer la recollida dels llibres 

reutilitzables el dia 30 de juny en horari de matí i tarda.  
Encara no s’ha pensat com es podria fer aquest operatiu. També ens trobem 
que els alumnes de 2n de Batx, tenen la Prova de Selectivitat (PAU) els dies 7-9 
de juliol. Us mantindrem informades. 

 

 
Des de l’AMPA estem a la vostra disposició per tot el que considereu oportú.  
 
Salut !! 
 
Junta de l’AMPA INS Taradell 

http://www.osonajove.cat/

