
Conclusions de la reunió de la Junta de 
l’AMPA amb la Direcció de l’INS Taradell 
                  

                 Videoconferència celebrada el dia 15 de maig de 2019 a les 18:30 h. 
 
 

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

1. El secretari, Jordi Tosar, ens presenta el Memoràndum sobre el retorn de les quantitats 
abonades per les famílies en concepte de material, sortides i estades amb pernoctació 
anul·lades per causa del Covid-19. 
En el document es detallen totes les quotes especificades per cada grup i especialitat que cal-
drà retornar o abonar (al nou curs 20-21). Aquest document serà enviat a totes les famílies 
perquè aquestes el puguin revisar. En la majoria dels casos els diners seran descomptats a les 
quotes del nou curs excepte les famílies que específicament demanin el retorn dels diners. En 
aquests casos i en el cas dels alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat les devolucions es faran 
efectives la 1a quinzena de juny/20 per transferència bancària (que probablement durà el con-
cepte de «nòmina»). Només en el cas del viatge a Cardiff les famílies hauran d’esperar fins que 
les companyies aèries retornin els diners. 
2. Jornada de portes obertes: 
Dissabte dia 16/05 a les 12:00 h tindrà lloc la jornada de portes obertes telemàtica. L’AMPA 
serà representada pel Gerard Bové, l’actual president. 
3. Preinscripcions: 
Des del dia 13 es poden fer les preinscripcions telemàticament. A dia d’avui ja n’hi ha una sei-
xantena (1r d’ESO).  A partir del dia 19 es podran fer de forma presencial amb cita prèvia però 
de moment no hi ha hagut cap petició. En el cas que no n’hi hagués cap aleshores el centre 
obrirà un horari reduït que encara cal concretar.  
4. Connexió dels alumnes:  
Han sorgit tres nous casos de falta de connexió. Un dels quals rebrà un dels dispositius 
d’emergència que té el centre. 
5. Enquesta: 
Dimecres dia 13 es va enviar a les famílies l’ENQUESTA DE CONFINAMENT INS TARADELL. Fins 
el moment s’han rebut 229 respostes. Les respostes es poden enviar fins el dia 20 a les 23:50h. 
6. S’entrega un recull de consideracions i propostes de millora que les famílies ens heu fet 
arribar a través dels delegats i delegades. Moltes gràcies a tots i totes !! 
7. Novetats de 2n de Batxillerat (informació posterior a la reunió): 
El període de preparació de les PAU serà del 18/05 al 19/06. Els alumnes rebran un calendari 
per tal de que no hi hagi solapaments de les classes virtuals entre les diferents matèries. 
El 20/05 tindrà lloc l'avaluació final i les notes s’entregaran a les famílies el 25/05. 
El dimarts 26/05 a les 10.00 es farà la sessió de tutoria grupal per donar les pautes de matricu-
lació a les PAU. El període de matrícula de les PAU finalitza el 15/06. És molt important com-
provar que s'ha fet el descompte de l'import de la matrícula. A partir del  03/07 es podrà con-
sultar al portal d'accés a la universitat la ubicació del tribunal on heu estat assignats. 
 

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.  
Us animem a participar en la enquesta. Sempre podeu trobar-nos a través dels 
delegats/des o al 629.112.111. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrefEWn1d78XpVHbC4feT9XKuPLJ0VVc3w38OeOEgJ47VpQQ/viewform
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login

