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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 08 de maig 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. 
 

L’AMPA agraeix molt l’esforç que fa direcció, l’equip directiu, tutories i el professorat, per a 
mantenir l’activitat docent del nostre Institut. Tot i que cal reforçar la feina ben feta fins ara, 
també cal millorar tot el que sigui suggestiu de millora. 
Volem agrair també la informació que ens arriba de les famílies i les seves propostes. Són de 
gran utilitat per nosaltres a l’hora de parlar amb direcció i d’informar del dia a dia a casa. 
 

1. L’AMPA proposa a direcció: 
- Que cada tutoria faci videoconferències per grups amb els seus alumnes 1 cop per 

setmana, per explicar el treball a fer, motivar-los i donar-los suport emocional.  
- Efectuar classes on line o gravades per explicar la matèria nova.  
- Millorar el feedback dels deures i les correccions d’aquests. Sovint no queda clara la fi-

nalitat de les tasques i el retorn dels treballs, si n’hi ha, és escàs. 
- Que cada tutor/a i professor/a informi a les famílies quan el rendiment d’un/a alum-

ne/a no sigui l’idoni i, busquin conjuntament les possibles millores. 
- Els tutors es posin en contacte amb els delegats/des de classe per a fer una recerca ac-

tiva de possibles conductes d’assetjament o tracte indegut a les xarxes cap a com-
panys/es de classe.  

 

2. Connexió dels alumnes:  
- En aquest moment el 100% dels alumnes de l’INS Taradell estan connectats i poden 

seguir correctament des de casa el treball del 3r trimestre de curs.  
 

3. Paquets formatius:  
- La setmana vinent s’iniciarà el 3r paquet formatiu del 11-22/05. El quart serà del 25/05 

al 05/06 i el cinquè (i últim) del 8-19/06. Darrer dia de curs. 
 

4. Informació famílies ESO: 
- Les recuperacions del 1r i 2n trimestre tindran lloc del 25/05 al 05/06. Cada 

professor/a especificarà l’activitat i tipus d’avaluació als respectius alumnes. 
- Els alumnes i famílies de 4t d’ESO que no tinguin clar encara què fer el proper curs 

(mòduls, quin? o batxillerat, quin?) han de posar-se en contacte amb el seu tutor/a. 
 

5. Informació 1r Batxillerat: 
- Les recuperacions del 1r i 2n trimestre tindran lloc del 21 al 29/05. Cada professor/a 

especificarà l’activitat i tipus d’avaluació als respectius alumnes. 
- La recuperació del 3r trimestre serà pel setembre. 
 

6. Informació 2n Batxillerat: 
- El curs ha finalitzat el dia 8 de maig.   
- Les qualificacions finals de batxillerat s’entregaran al Consell Interuniversitari de Cata-

lunya el dia 5 de juny. 
- Les recuperacions del 1r i 2n trimestre es duran a terme de l’11 al 15 de maig. Cada 

professor/a s’ha posat en contacte amb els respectius alumnes.  
- No hi haurà recuperació del 3r trimestre, ni millora específica de nota de 2n de Batx. 
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- El període de preparació de les PAU serà del 18 de maig al 19 de juny. La participació 
és voluntària pels alumnes, però altament recomanable a tothom.  

- Els alumnes que suspenguin faran la recuperació del 15-19 de juny. En el cas d’aprovar 
faran les PAU pel setembre.  

- Les PAU del juliol tindran lloc els dies 7, 8 i 9 de juliol. 
- Del 20 de juny al 6 de juliol cada alumne/a es prepararà les PAU individualment. Però 

des de l’AMPA no dubtem que els professors/es atendran les consultar i dubtes que els 
puguin fer els seus alumnes. 

- No se sap encara la data de Preinscripció universitària (per escollir graus/universitats). 
El curs passat va ser del 4 de juny a l'1 de juliol. 
 

7. Preinscripció escolar: 
- Començarà el 13 de maig de forma telemàtica (des de la web de l’Institut) fins el 18 de 

maig i de manera presencial amb cita prèvia del 19 al 22 de maig. Les famílies disposa-
ran d’un telèfon on demanar cita. S’informarà degudament. 

- Els alumnes de 4t d’ESO que continuaran Batxillerat a l’Institut, hauran de fer un full de 
continuïtat. S’informarà quan estigui disponible.  

 

8. Matriculació: 
- Alumnes d’ESO: 13-17 de juliol. 
- Batxillerat: 8-14 de juliol. Els alumnes de 1r de Batxillerat que hagin d’anar a la 

recuperació de setembre faran la seva matriculació del 07 al 10 de setembre. 
 

9. Reobertura de les aules. Notes del 3r trimestre i final de curs: 
- El Departament encara no ha concretat si serà possible el retorn a les aules o si aquest 

serà limitat als alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. Us mantindrem 
convenientment  informades. 

- 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. 
 

10. Retorn dels EcoBooks: 
- L’empresa Íddink ha proposat que el retorn dels EcoBooks es faci dipositant els llibres a 

les oficines de Correus de forma gratuïta abans del 10 juliol.  
- Iddink facilitarà l’albarà d’entrega, un codi i explicarà les condicions d’entregar. Els 

llibres que no es retornin s’hauran de remunerar. 
 

11. Altres informacions breus:  
- L’INS Taradell està ultimant unes Jornades de portes obertes virtuals a la seva web, 

que inclourà material informatiu de l’Institut i els enllaços per a poder efectuar els 
tràmits de preinscripció, matriculació, etc. de la forma més senzilla possible. L’AMPA 
es compromet a fer arribar aquesta informació a totes les AMPA de Taradell, Sta. 
Eugènia, Seva i Viladrau. 

- L’equip directiu enviarà properament a les famílies una enquesta d’opinió. 
 

Salut !! 
 

Junta de l’AMPA INS Taradell 
 
 

Us agraïm que seguiu compartir el problemes que observeu en el seguiment de curs 
en confinament i quins aspectes creieu que hauríem de millorar.  
Ens interessen les vostres preocupacions i propostes. Expliqueu-nos ho a través dels 
delegats/des o al 629.112.111. 
 

 


