
 REUNIÓ AMPA 1/02/21 
 

1. INFORMACIONS 
 

. Col·laboracions amb l’INS. 
 

- Hores de vetlladora. Es vol fer reunions amb altres Ajuntaments que no 
sigui Taradell per a mirar si poder fer una col·laboració econòmica.   

- El contracte de la vetlladora va en nom de l’AMPA.  
 

-COVID-19. Inici de curs després de les vacances de Nadal, 3r.i 4t d’ESO. 1r. 
BATXILLERAT i 3r ESO C. En total hi ha hagut 12 grups confinats. 
 
- VENDA DE MASCARETES per a la MARATÓ TV3 20. Vàrem sol·licitar 95 

mascaretes talla M i 30 talla L.  El benefici per a la Marató és de 629€. 
- A partir d’ara,... si algú vol comprar mascaretes farà la sol·licitut a l’AMPA 

però anirà a consergeria a recollir-les.  
- La Rosa farà una entrada al blog publicitat el tema quan estigui a punt.  

 
- Informació de la reunió del CONSELL ESCOLAR del dijous 29 de gener de 

2021.  
 
- Renovació de la junta de l’AMPA, ja ens ha arribat l’autorització  del 

departament de justícia de la Generalitat de l’inscripció de la nova junta.  
 La Dolors Rifà farà el canvi al BBVA.  Les persones que tenen signatura son la 
tresorera, Dolors i la secretària, la Isabel.  
 
- La JORNADA DE PORTES OBERTES es farà el dia 13 de MARÇ i serà 

presencial. Els professors de l’Institut estan elaborant un vídeo per explicar 
el dia a dia de l’ Institut.  Demanen com volem col·laborar aquest dia 
l’AMPA. I hem dit que passaríem el vídeo que vam fer a inici de curs de 
presentació del què és l’AMPA i els membres que la formen.  

 
- La Marina diu que coneix un noi que es diu Lluçà que és informàtic i que diu 

que ens pot aportar coses noves al blog que porta la Rosa.  Ens demanarà 
pressupost pel seu assessorament.  

 
- Per últim, la Roser Riera es connecta amb l’AMPA i comenta que els 

alumnes de batxillerat es veuen molt perjudicats pel fet de no fer classes 
presencials i demana si hi ha la possibilitat de canviar el sistema de fer una 
setmana a casa i l’altra presencial i comenta que hi ha altres instituts, com 
ara el de Roda o el de la Plana a Vic que fan 4 dies presencials i 1 dia online, 
aquest dia online sol ser o bé el dilluns o un divendres.  

 
Demana que com a AMPA podem presentar aquesta petició a l’EQUIP 
DIRECTIU i a veure si es pot canviar la gestió.  
 



 


