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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 17 d’abril de 2019 a les 19:00 h. 
 
 

Acordem amb el Director Àngel Pozas, que mantindrem una videoconferència 
setmanal amb ell, a fi de donar resposta a tota la problemàtica i dubtes que puguin 
sorgir en aquest període transitori de confinament i tancament dels Centres 
Educatius. 
 

Adjuntem els punts més destacats d’interès general. 
 

L’AMPA i l’Equip directiu agraïm a l’Ajuntament de Taradell i a totes les persones que han 
fet donació de material informàtic per a entregar a alumnes que tenien problemes de 
connexió. 
També l’AMPA agraeix a l’Equip directiu, tutors/es i professors/res de l’INS l’esforç 
important que estan fent per a intentar millorar dia a dia la situació acadèmica en la que 
ens trobem tots i totes immersos. 

 

1. Contacte de l’AMPA amb les famílies.  
- 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 

 

- No dubteu en posar-vos en contacte amb els delegats i delegades per a que facin 
arribar a l’AMPA tot allò que considereu important. 

- Des de la direcció de l’INS, s’ha demanat que tots els tutors i tutores es vagin 
posant en contacte amb totes les famílies per anar identificant problemes i així 
poder-los solucionar entre tots i totes de la millor manera possible. 

- Per exemple: 
o Problemes de connexió amb el moodle o la web de l’INS. 
o Problemes amb la rebuda o l’entrega de deures. Quan siguin d’una 

assignatura en concret, molt millor que l’alumne/a (o els pares) es posin en 
contacte directament amb el professor/a de l’assignatura. 

o Problemes en la dinàmica de treball. Hi ha professors/es que posen 
activitats per 7 dies i d’altres per 14 dies. Valorar l’impacte que pugui tenir 
això en l’organització de l’alumne/a. 

o Llibres o material que s’ha quedat a l’INS. Cada alumne/a haurà de parlar 
amb el seu tutor/a i buscar la millor manera de resoldre-ho. 

o 4t d’ESO. Hi ha alumnes que dubten si fer batxillerat o bé un cicle formatiu. 
En aquest cas cal que alumnes i família es posin en contacte amb el tutor/a. 
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o 1r de Batxillerat. Treball de recerca. Especialment aquells que es 
plantejaven un treball de camp que requeria poder fer entrevistes o 
activitats amb persones. Cada alumne/a haurà de valorar amb el tutor/a 
del treball si és possible realitzar-lo tenint en compte la situació actual i si 
cal canviar els objectius o el material i mètode. 
Estada en l’Empresa. Aquesta interessant proposta acadèmica que es fa a 
l’estiu entre 1r i 2n de batxillerat, us informarem convenientment en el 
proper full informatiu. 
 

2. Tornada a l’Institut.  
No es coneix aquesta informació.  
 

3. Inscripció pel curs vinent.  
Està pendent que arribi la normativa. Que ningú pateixi perquè en farem tot el ressò 
possible perquè la informació arribi a tothom. 
 

4. Retorn de la paga i senyal de les sortides i excursions que no es faran.  
L’equip directiu està tancant aquest tema amb cada una de les empreses contractades 
o emparaulades. Quan tinguem tota la informació us la farem arribar. 
 

5. Concurs de St. Jordi.  
Aquest curs queda anul·lat. Tot i que és possible que algun professor/a vulgui aprofitar 
la festa per a proposar activitats als/les alumnes per aquesta nova quinzena.  
 

6. 25è Aniversari de l’Institut Taradell.  
Estava previst celebrar-lo el dia 29 de maig. No serà possible. Queda pendent, donada 
la prioritat en aquest moment d’altres. 
 

7. Comiat de 2n Batxillerat (previst pel 19/05) i de 4t d’ESO (previst pel 18/06). 
Enguany estàvem organitzant el comiat conjunt d’alumnes i famílies. Els dos queden 
desconvocats, donat la impossibilitat de poder-los celebrar. Des de l’AMPA es farà tot 
el possible per a què l’Orla de 2n de Batxillerat i un Pen drive amb imatges recollides 
de les sortides de batxillerat, arribi a totes els/les alumnes. 
 

8. Avaluació del 3r trimestre. 
El Ministerio i el Departament estan enviant propostes als Equips directius. Encara no 
hi ha res tancat. Està clar que no es farà un aprovat general. Els resultats dels 2 primers 
trimestres més el treball que es faci telemàticament aquest 3r trimestre, seran els 
configuraran la nota d’aquest darrer trimestre i la nota final de curs. La direcció 
assegura que seran molt curosos i es valorarà cas per cas, per exemple: els alumnes 
que han estat o estan malalts, que han perdut familiars o que hagin tingut problemes 
informàtics o de connexió. Tot això i més, es tindrà en compte. 

 
Des de l’AMPA ens posem a la vostra disposició per tot el que considereu oportú. El 
circuit correcte és primer parlar amb el tutor/a o el professor/a de l’assignatura 
concreta. Si no és possible resoldre-ho, nosaltres ho exposaríem a les reunions 
setmanal amb la direcció. 

 
Salut !! 
 
Junta de l’AMPA INS Taradell 


