
Conclusions de la reunió de la Junta de 
l’AMPA amb la Direcció de l’INS Taradell 
                  
                 Videoconferència celebrada el dia 5 de juny de 2020 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. Cinquè paquet formatiu: 
Aquesta setmana s’enviarà el cinquè i últim paquet formatiu. L’AMPA vol destacar l’activitat 
(quasi de normalitat) que s’ha dut a terme a 2n de Batxillerat. L’esforç del tutor i de pràctica-
ment tot el professorat ha estat admirable.  
Des de l’AMPA pensem que les habilitats tècniques adquirides per alguns professors i profes-
sores s’haurien de generalitzar a la resta del professorat.  
 
2. Anàlisis els primer, segon i tercer paquets formatius: 
S’han recollit les dades a través del tutors segons el grau de connectivitat entre aquest i els 
alumnes tenint en compte quatre indicadors; molt connectat, sovint, poc o gens. 
La majoria de grups mostren un alt nivell de connectivitat, d’entre un 76% i un 96,55%. Excepte 
en sis grups dels divuit que estan entre un 53,84% i un 68%.  
Aquestes dades permetran valorar cada cas en particular i en conjunt i prendre mesures per 
solucionar-ho. 
L’AMPA ha indicat que aquestes són dades exclusivament quantitatives. Esperem que en un 
proper anàlisi també s’avaluï qualitativament aquest 3r trimestre:  

- Tutors i tutores que han efectuat videoconferència setmanals amb el seu grup classe i 
individual dels alumnes i/o famílies que ho requerien. 

- Efectuar classes on line periòdiques de cada matèria amb continguts nous. Explicar els 
objectius dels deures i fer retorn/qualificació dels deures presentats. 

- Informar a les famílies quan el rendiment de l’alumne/a no és òptim i mesures a prendre. 
També s’ha avaluat el seguiment d’un problema d’assetjament que es va destapar abans 
d’iniciar-se el tancament del centre i quin aspectes poden ser motiu de millora. 
 
3. Pla d’obertura: 
Des del 2 de juny i fins el dia 19 el centre estarà obert. El pla d’obertura inicial de mínims pu-
blicat a la web de l’INS s’ha anat incrementant a petició tant d’alumnes com també dels pro-
fessors i professores, fet que l’AMPA valora enormement. La direcció del centre es compromet 
a actualitzar-lo.  
 
 
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. 
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