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

                 Videoconferència celebrada el dia 29 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, repassa el Memoràndum (sobre el retorn de les quantitats abo-
nades per les famílies en concepte de material, sortides i estades amb pernoctació anul·lades 
per causa del Covid-19 ) tenint en compte les propostes aportades per l’AMPA. 
Es retornaran 10€ en concepte de material. També s’afegeix que la fiança de les taquilles es 
guardarà pel nou curs o bé, qui ho sol·liciti, se li retornaran els diners. 
Les transferències bancàries d’aquests i la resta de conceptes (depenent del curs), es realitza-
ran la pròxima setmana. 
 
2. El secretari, Jordi Tosar, explica els resultats de l’anàlisi després de 4 anys de la mitja hora 
diària de lectura (LEC) amb l’objectiu d’impulsar la lectura, de millorar la comprensió lectora 
i d’augmentar el gust per la lectura. Degut a la situació actual no s’han pogut presentar els 
resultats però s’informarà i s’efectuarà el relleu amb el nou equip directiu. 
 
3. Preinscripcions: 
En total hi ha hagut 108 noves inscripcions pel que es confirmen les 4 línies a 1er d’ESO. El 
proper curs 2020-21 hi haurà 4 línies a cada curs d’ESO i 2 línies a cada curs de Batxillerat. 
 
4. Enquesta de valoració de les accions realitzades per part de l’Institut durant el període de 
confinament: 
En total han contestat 326 persones. El resultat global ha estat bo. Valoren suficient/be/molt 
bé entre un 76-86% segons l’ítem avaluat. Les famílies han aportat moltes i interessants pro-
postes de millora que estem convençuts i convençudes que l’equip directiu i el professorat 
tindrà en compte. 
 
5. Llibres: 
El llistat de llibres definitius es penjarà al web de l’Institut ben aviat. Juntament amb la infor-
mació de l’AMPA de com s’ha de retornar els llibres aquest any i adquirir els del proper curs. 
Quedaran exclòs del peticionari els llibres de filosofia de 1r i 2n de Batx, es canvien els llibres 
de social de 1er a 4art d’ESO i s’aposta per una editorial que també ofereix un format digital de 
les matèries. L’AMPA aplaudeix aquesta iniciativa. També es renovaran tots els llibres d’anglès 
de tots els nivells. 
 
6. Consell Escolar de Centre: 
Previst fer l’últim Consell de final de curs durant el mes de juny. 
 
7. Aula d’acollida 
Enguany el departament ha donat a l’Institut de ½ aula d’acollida (representa 10 h/setmanals 
de professorat). 
 
8. Conserge 
El departament ha dotat a l’Institut d’un nou conserge i en total aquest nou curs en seran tres. 
 
9. Obres 
Aquesta setmana començaran les obres dels porxos pels mòduls, per connectar-los amb 
l’edifici general. 
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10. PLA D’OBERTURA 
Segons els Pla d’Obertura que ha marcat el departament, l’Institut s’obrirà el dimarts dia 2 de 
juny fins el dia 19 juny de 9 a 13h. L’Assistència és voluntària i el curs seguirà per via on line. Es 
farà acompanyament tutorial emocional i individual o en petits grups, seguint estrictes mesu-
res de protecció. No hi haurà classes presencials, ni hi haurà vetlladors, ni transport. 
Durant aquest dies s’ha previst tutories convocades per e-mail a través de les famílies i dels 
alumnes. També, els alumnes que tinguin objectes o llibres dins l’Institut podran recollir-los, 
amb cita prèvia. 
 

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. Sempre podeu trobar-nos a través dels delegats/des o al 
629.112.111. Apunteu-vos al Blog de l’AMPA https://ampainstaradell.com/blog/ i 
rebreu tota la informació. 
 

https://ampainstaradell.com/blog/

