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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 30 d’abril de 2019 a les 19:30 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.  
- Ja vàrem informar que més del 99% dels alumnes de l’INS Taradell estan connectats i 

poden seguir correctament des de casa el treball del 3r trimestre de curs. Però encara 
tenim uns pocs alumnes que tenen problemes per falta d’ordinador i/o de connexió.  
El Departament encara no ha resolt aquests casos, que ha de coordinar amb 
Telefònica, per a facilitar la connexió.  

- L’AMPA fa una nova crida per si alguna família té alguna ordinador que el pugui deixar 
o donar, us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres o amb l’Ajuntament de 
Taradell (regidoria d’Educació). Moltes gràcies. 

 

2. Contacte de l’AMPA amb les famílies.  
- Des de l’AMPA estem 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 re-
soldre-ho, comuniqueu-nos-ho i nosaltres ho exposarem a la reunió amb direcció. 

 

3. Notes de la Segona Avaluació. 
- El dia 4 de maig està previst que totes les famílies d’ESO i 1r de Batx rebeu al vostre 

correu electrònic (en format pdf) les notes de la segona avaluació. 
- Tots alumnes (ESO i Batx) tindran dret de recuperació del 1r i 2n trimestre. Les dates i 

tipus de proves ho informarà cada professor als respectius alumnes. 
 

4. 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. 
 

5. Retorn dels EcoBooks. 
- L’empresa Íddink ha acordat finalment 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 convenientment les condicions 

d’entregar. Els llibres que no es retornin s’hauran de remunerar. 
 

6. Altres informacions breus:  
- L’INS Taradell està preparant unes Jornades de portes obertes virtuals que es penjaria 

a la web. 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 
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