
REUNIÓ de l’AMPA INS TARADELL
Dimarts,  27 d’abril  de 2021  a les 21:00 h. Telemàtica

1. INFORMACIONS

● Reunió Direcció Institut + AFA

● Han arribat els ordinadors dels alumnes sense fundes. Cal fer una proposta a l’Institut?
Aportació feta per la Marina.

● L’AFA fa entrega de les mascaretes no venudes a l’Institut.

● L’AFA va participar en la valoració dels premis St. Jordi. També hem participat en
l’entrega de premis que correspon a un val de 15€ per alumne guanyador per gastar-el
en la llibreria Estudi.

● Es va fer un taller telemàtic  “Certificat digital per a les entitats” organitzat per

l’Ajuntament de Taradell i on hi va participar la Dolors Rifà

● La Maria Aragall i la Mireia ens han fet arribar resum de la Xerrada grup de discussió

famílies del 24/03/2021. Annex 2

● 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 farà el canvi al BBVA.
Les Persones que tenen signatura son Tresorera i secretaria. Per part de la Dolors s’ha
reclamat a BBVA si ja s’ha fet el canvi.

● Tresoreria: La Dolors va enviar la factura a Iddink referent als ecobooks del curs per un
total de 5.860,51 + IVA. Ja han fet l’ingrés.

2. PROPOSTES CURS 2020-2021

● Objectius de l'AMPA Curs 2020-21.

o Model Gestió de llibres. Recull de propostes econòmiques i organitzatives.



ANNEX 1

ALUMNES GUANYADORS PREMIS SANT JORDI

AUQUES 1R D’ESO:

- Joel Calvo Bou

-Maruan El Ouakili

-Jana Llussà Barfull

-Paula Miralpeix Arimany

MICRORELATS 2N D’ESO

- Erola Gol Serra

NARRACIÓ

- Jana Vilamala Gallifa

FRAGMENTS

- Nil Cassany Redorta

-Daniel Kalchev Manastev

LECTURA EN VEU ALTA CASTELLÀ

- Ainhoa Miró Ros 1r d’ESO

- Aina Molist Bibiloni 2n d’ESO

-Lluís Rubio Sala 3r d’ESO

- Carla Serra Calafell 4t d’ESO

CONTES i POESIA CASTELLÀ

- Abril Soler Costa 1r d’ESO

- Guillem Lladó Barfull 2n d’ESO

- Lluís Rubio Sala 3r d’ESO

- Daniel Kalchev Manaster 4t d’ESO



FEMALE WRITERS PROJECT EN FORMAT PAPER 3r d’ESO

- Gisela Codina Sala

- Fiona Jurado Rodríguez

- Mireia Rabionet Arxé

- Aina Giralt Arxé

FEMALE WRITERS PROJECT EN DIGITAL 3R D’ESO

- Iu Calm Porta

- Jhojan Correa Camacho

- Tiago Fuentes Falomí

OUR PHANTOM ANGLÈS 1R D’ESO

- Alba Ricart Roca

- Júlia Reig Sistachs

- Martina Molist Domingo

- David Atma Singh

BOOKTRAILER FRANCÈS

- Daniel Kalchev Manasteva

- Nil Cassany Redorta

- Mar Lladó Barfull

PUNT DE LLIBRE (VISUAL I PLÀSTICA) 2N D’ESO

- Bruna Monedero Bares

- Erola Gol Serra

- Iris Aguilera Hermos



ANNEX 2

Temes a tractar:

L’objectiu de la sessió és conèixer el punt de vista i les preocupacions dels pares en
front de problemes molt propers a l’adolescència com el consum de drogues i l’abús de
dispositius electrònics.

Es va fer especial atenció en el fet de què els participants en el col.loqui fossin
majoritariament mares i no pares.

- Consum de drogues
Es comenta que als municipis es visualitza consum d’alcohol, tabac i cànnabis
principalment com un fet normalitzat sobretot en 3 moments puntuals de l’any:
Carnestoltes, estiu i nadal. S’exposen dades: les noies consumeixen més
drogues legals i el nois més les ilegals (relacionat amb el repte de posar-se en
risc) També s’exposa que el joves menors de 30 hi ha més consum en homes
que dones i en majors de 30 anys les dones consumeixen més medicaments
tot i que també hi ha una nova tendència a no “prendre medicaments.

- Horaris Pantalles
Algunes famílies tenen moltes discussions pels horaris de les pantalles en el
dia a dia. Es un problema l’accés a les xarxes per la immaduresa de la seva
llibertat que dona molts problemes de convivència.

Demandes de les famílies:
-Formació de pares
-Major vinculació de la família amb les accions que es fan en aquest sentit als
centres educatius.
-Degut a l’estil de vida actual on els pares disposen de poc temps i la
inmediatèsa de la informació que ens dóna internet, les mares proposen una
possible aplicació de movil o pàgina web creada per a psicòlegs i psiquiàtres
experts en la materia a on hi hagi una classificació de problemàtiques i els
pares puguin consultar quina seria la opció adequada per tal d’ajudar al seu fill
davant d’una problemàtica tipificada. Fins hi tot que hi pogués haver un chat
per resoltre dubtes.

S’establirà un programa de 4 anys en aquest sentits des de la mancomunitat.


