Full informatiu de l’AMPA INS Taradell
Curs 2014-15

Maig/15

Benvolguts pares i mares:
El curs ja ha entrat al tercer trimestre.
Els alumnes de 2n de batxillerat l’acaben el proper dia 8 de maig i a partir d’aleshores es disposaran a treballar per
preparar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) que es realitzaran entre els dies 9, 10 i 11 de juny. Altres alumnes ja
estan pensant en matricular-se als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
També ja disposem dels resultats de les proves d’avaluació externa de 4t d’ESO. Des de l’AMPA volem felicitar a tot el
Claustre de professores i professores pels resultats obtinguts. La puntuació de l’INS Taradell en totes les matèries
(català, castellà, matemàtiques i anglès) ha estat per sobre de la mitjana del global de tots els INS de Catalunya,
constatant també una millora significativa respecte el curs passat.

Quines activitats tenim previstes fins a final de curs ?
Diàlegs en família. Pamasactiu:
-

Títol: Com canviar el món amb els teus diners.
Conferenciant: Xevi Teis, economista i autor del llibre amb el mateix nom.
Dia: divendres 22 de maig a les 20:00 h. Lloc: Biblioteca de l’INS.
Està oberta a tothom i també als alumnes de 4t ESO i BATX.
També, complementant la xerrada, es presentarà la Campanya d’estalvi energètic
dirigida a les famílies. Ha estat preparada per l’AMPA. Pensem que és del vostre interès.

Sortides familiars:

- Lloc: Cim d’àligues a St. Feliu de Codines (Vallès Oriental).
- Dia: diumenge 24 de maig. Sortirem en autocar a les 11:00 h i tornarem a Taradell a les 19:00 h.
- És GRATUÏT pels socis de l’AMPA, els alumnes de l’INS i els menors de 14 anys. Preu dels adults que no són
socis de l’AMPA: 10 euros (entrada al Cim d’Àligues + autobús). Us farem arribar el full informatiu.

Programa de reciclatge dels llibres de text.

- L’estalvi mitjà per alumne el curs 2014-15 ha estat de 161€ i el global de l’INS Taradell de 44.000€.
- Amb aquest full us adjuntem el resum del programa per al curs 2015-2016. Aquest proper curs, hi ha dues
novetats importants:
 Els llibres, a diferència del curs passat, es podran comprar els que es necessitin. Podreu comprar sols
els llibres que us facin falta. NO serà obligatori comprar el Pack (tots els del curs). Després de negociar
el que pensem és una millora per a tothom, es manté el descompte dels EcoBooks del 60% i per als
llibres nous (fitxes, exercicis), que són molt pocs, el descompte serà del 5%, en comptes del 10%.
 Els llibres es rebran a casa a partir de la 4a setmana d’agost. No s’hauran de recollir a l’INS. Quan es
faci la comanda, a la web d’Iddink es podrà indicar l’adreça d’enviament que no caldrà que sigui la del
domicili, pot ser la d’un familiar o la del treball. Si no fóssiu a casa, l’agència de transport us trucarà al
mòbil que haureu indicat, per acordar un dia i una hora de lliurament.

Delegats i delegades de Curs:
Durant tot el curs, hem anat enviant a les famílies (de les quals disposàvem del correu electrònic) tota la informació

d’activitats de l’AMPA, de l’INS i també material de qualitat, formatiu i informatiu d’interès per als pares i mares.
L’AMPA volem expressar el nostre agraïment als delegats i delegades d’aquest curs per la seva feina.

Activitats extraescolars (habilitats gimnàstiques i taller de gralla). Acabaran el proper dia 29 de maig.
Col·laboració econòmica: L’AMPA ha comprat per l’INS dues pissarres digitals, dos canons de curta distància i
el material de connexió per valor de 3.570 euros, també hem col·laborat amb el centre en diverses activitats: premis
literaris de Sant Jordi, treballs de recerca i esmorzar de fi de 1r trimestre.

Enquesta d’avaluació de l’activitat de l’AMPA: en un proper correu us demanarem la vostra opinió.
Trobareu més informació a: http://agora.xtec.cat/iestaradell/moodle/mod/page/view.php?id=347

