
Conclusions de la reunió de la Junta de 
l’AMPA amb la Direcció de l’INS Taradell 
                  
                 Videoconferència celebrada el dia 12 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. Traspàs equip directiu: 
S’informa que l’equip directiu sortint i l’entrant estan fent reunions periòdiques pel bon tras-
pàs del centre. El canvi d’Equip directiu tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2020. 
 
2. Premi alumne de l’Institut:  
En Jaume Meinhardt Catalán, alumne de l’Institut Taradell, ha guanyat el 1r primer en la moda-
litat SALUT de la 19 edició dels Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat. 
El seu treball “Estudi del gen EGFR en càncer de pulmó no microcític” ha estat dirigit per la 
professora Carme Padrós 
 
3. De primària a secundària: 
Per aquest nou curs hi ha un total de 112 alumnes inscrits a 1r d’ESO. Es valora com important 
alhora de fer el traspàs de primària a secundària resoldre les dificultats de connectivitat que 
puguin tenir els nous alumnes.  
 
4. De Fase 2 a Fase 3 
Malgrat la setmana que ve es canviï de fase no es preveu cap canvi en l’activitat presencial a 
l’Institut. 
 
5. Avaluacions 
Durant aquesta setmana han tingut lloc les avaluacions ordinàries, coincidint amb el cinquè 
paquet formatiu. 
Les avaluacions extraordinàries tindran lloc el 22 de juny pel que fa als cursos de 1r a 4t d’ESO, 
el 23 de juny pels de 2n de Batxillerat (que aniran a la Selectivitat de setembre) i a primers de 
setembre, pels de 1r de Batxillerat. 
 
6. Final de curs 
Durant la pròxima setmana es concretarà com s’avaluarà i finalitzarà el curs. 
 
La pròxima reunió està prevista pel 26 de juny. 
 
 
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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