
 
 
 

 

ampa de l’ins  
Taradell…  

 

          som TOTS i TOTES … 

 



 Rebuda de les noves famílies. 

 Activitats de l’ampa. Propostes de 
millora. 

 Gestió econòmica. 

 Resultats de l‘enquesta de l’ampa. 

 Propostes de futur. Necessitats i 
ofertes.  

 Precs i preguntes. 

 





 Els pares i mares dels alumnes tenim 
alguna cosa dir respecte l’educació dels 
nostres fills, en el dia a dia de la seva 

educació a l’ins ? 

 Els pares i mares podem ajudar, facilitar 

les coses a l’Equip directiu, als professors ? 

 Hi ha coses a millorar ? Hi ha coses a fer ? 



 Som una associació sense ànim de lucre. 

 Formada pels pares i mares dels 
alumnes. 

 “Volem contribuir a assolir una millora 
continuada escolar i personal dels 
nostres fills i filles, tot afavorint un clima 
de formació i de diàleg entre tots els 
agents de la comunitat educativa.” 



  Per ser soci de l’ampa, i gaudir 
dels serveis que oferim, cal: 

 

◦ Inscriure’s  (full de dades que es lliura a l’inici de 
curs o anar a la web INS i entregar-lo a 
Consergeria). 

◦ Fer efectiu el pagament  

  de la quota anual per  

  família de 19 euros. 

 
QUOTA Material 

 

 

337 socis (95%) 
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Curs 2015-16 



 

 

 

 

 

 

 

 Cada curs avaluem els punts forts i els aspectes a 
millorar. 

 Escoltem i ajudem les famílies que han tingut algun 
problema i estudiem la manera d’evitar-los el curs 
següent. 
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Curs 2015-16 



 Activitat de formació dirigida a les famílies. 
 Organitzen conjuntament AMPA + INS + Educador 

Social de l’Ajuntament de Taradell. 
 Lloc: Biblioteca INS Taradell. 

 
Propostes pel curs 2015-16: 
 
 

1r trimestre Santiago Vilanova 
Economia i 

ecologia 

19 i 26 gener 

(19:30 h)  
Roman Castro 

Quin futur espera 
als nostres fills?  

3r trimestre Santi Vidal 
Responsabilitats 

individuals i socials 



Curs 2015-16 

Curs 2015-16 



Esportives Tallers 

◦ Habilitats gimnàstiques 

◦ BTT 

 

 

◦ Gralla 

 

 
 

CURS 2015-16 
Teatre:  
- El curs 2014-15 a 4t d'ESO el 1r trimestre.  
 

Taller de robòtica 
- Compra de 10-15 packs amb material. 
 

L’AMPA farà un aportació de 2-3.000 € per a la seva 
financiació 

 



Curs 2015-16 

Curs 2015-16 



• És una figura no regulada normativament però que està 
present en moltes escoles i instituts del nostre país. 

• Voluntari i durada anual. 

• Funció: facilitar la comunicació entre les famílies del 
grup o curs amb l’AMPA i el centre educatiu (tutor). 

• Activitat: enviar informació de l’AMPA i de 
l’INS a les famílies i recollir informació de 
les famílies per a fer-la arribar a l’AMPA 
i/o al tutor/a del grup on sorgeixi. 

• Haurà de disposa dels telèfons i correus electrònics dels 
pares i mares del grup o curs. 

 



DELEGAT/DA 



Pare/Mare delegats curs 2015-16 

 



Curs 2014-15 

Curs 2015-16 



2013-14  

CRAM 

(Prat del Llobregat) 

 

2012-13  

Cooperativa SAMBUCUS  

(Manlleu) 

 



Visita guiada al Born (Barcelona) 

Hi anem en autocar i l’entrada i l’autobús els paga l’AMPA 

Curs 2014-15 



Castell de 

Montsoriu 

(La Selva) 

 

 

CURS 2015-16 
 

L’AMPA farà un 
aportació de 2-3.000 € 

per a les Sortides 
Familiars.  

 

Segurament dues 
 



       2012                              2013                                 2014 
  “CRAE La Serra”                      Som Dones:  
         “Banc de temps” 
 

        Amb la col·laboració de Toni Serrat (expert en cinema) 



Curs 2014-15 

 Dissabte a la tarda al Centre Costa i Font. 

 Pendents d’escollir la/les pel·lícules. 
◦ … 

 Col.laboració de Toni Serrat. 



Curs 2015-16 



 Col·laboració econòmica en equipaments per l’INS: 

◦ Pissarra digital, projector... 
 

 Reunió mensual amb l’equip directiu 

◦ Mensualment l’AMPA es reuneix amb l’equip directiu per a 
tractar temes comuns i de la marxa general de l’INS.  

◦ L’AMPA quedem a la vostra disposició per a que ens feu 
arribar tot el que considereu oportú i que voleu que l’AMPA 
aporti en el vostre nom. 

 
 Cantina/Embolcalls 

◦ Preu: 2 euros/unitat 

◦ Venda a Consergeria 
 

 Equip energètic 

ampainstaradell@gmail.com 

mailto:ampainstaradell@gmail.com


 Fulls informatius trimestrals i col·laboració 
amb la revista de l’ins. 

 Representació en el Consell escolar. 

 Col·laboració econòmica en activitats 
organitzades pel Centre: vals dels premis 
literaris de Sant Jordi, treballs de recerca de 2n 
de Batx, esmorzar de fi de 1r trimestre. 

 Col·laboració en la reunió de portes obertes i 
d’acollida de les famílies de 1r d’ESO. 

 Participació en la Comissió Econòmica i de 
Convivència del Centre. 

 Tramitació d’ajudes i subvencions per l’ampa. 



 Promoció d’activitats culturals i/o solidàries: 

 Campanya “Joguina solidària” (Nadal 2014). 

 Campanya d’estalvi energètic a casa (maig/2015). 
 

 Campanya de la Fapac “INS Lliure de LOMCE”. 
 

 Enquesta de millores i noves propostes a 
l’ampa. 
 

 Xarxes socials: blog. 

 

ENQUESTA de VALORACIÓ del curs 2014-15.ppt


S’aprova la GESTIÓ de 
l’ampa ? 



Curs 2015-16 





S’aprova l’ampliació de 
JUNTA de l’ampa ? 



GESTIÓ ECONÒMICA 

 









S’aprova la GESTIÓ 
ECONÒMICA de l’ampa ? 



I per acabar... 

 



Anuals: 
 

 Activitat de Junta 
 

 
NOVES propostes: 

 Suport i millora dels  

   resultats acadèmics 

 Activitats culturals i/o  

   solidàries 

 Xarxes socials (blog) 

Temporals: 
 

 Reutilització de 

llibres 

 Diàlegs en família 

 Activitats familiars: 

◦ Sortides familiars 

◦ Cine fòrum  

 Fulls informatius 

 Intercanvis 

 Enquesta de 

l’AMPA 



1. Que es pagui la quota d’AMPA per Iddink. 

2. Delegats/delegades:  
◦ 1r ESO grups A i D. Oferta de Jordi Urquizu. 

◦ 3r ESO. Oferta d’una mare a la reunió amb les famílies. 

◦ 1r Batxillerat. 

3. Col·laboracions per a noves activitats i  

    apostes de futurs: 

◦ Ajuda per acabar el blog de l’AMPA. 

◦ Col·laboració amb el coordinador de premsa de l’INS. 

◦ Col·laborador per activitats puntuals: dia interna-
cional de la dona, gais i lesbianes, violència de 
gènere, tercera edat… Setmana de les cultures...  



 Necessitem la teva col·laboració. 
 Necessitem els teus suggeriments…!! 
 Tenim molta feina a fer i coses a millorar. 

Junts farem més…!! 
 
Ens trobem el darrer dilluns de mes.  
Però la propera reunió serà el dilluns 21 de 
desembre a les 21:00 h  a l’INS Taradell 

 

La dedicació i el temps a  
l’AMPA el decideixes TU…!!! 



DUBTES, PROPOSTES... 
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