
 
 
 

 

ampa de l’ins  
Taradell…  

 

          som TOTS i TOTES … 

 







 Té professors i professores de molta qualitat. 

 Te un equip directiu amb una voluntat clara 
de millora... 

 És el reflex del nostre món... i aprendre a 
viure al món és positiu... 

 Públic... no discrimina, és inclusiu, divers, laic 
i gratuït... 

 L’Equip directiu i l’AMPA anem a la una... 

 Som tots i totes conscients dels problemes i 
tenim una voluntat clara de resoldre’ls... 

 Pròxim... 



Perquè una ampa a l’ins 

 Perquè pensem que els pares i mares 
dels alumnes tenim alguna cosa dir 
respecte l’educació dels nostres fills i 
filles, en el dia a dia de la seva educació 
a l’ins.  

 ... podem ajudar, facilitar les coses a 
l’Equip directiu, als professors. 

 ... perquè hi ha coses a millorar i moltes 
coses a fer... i no es fan soles... 



PRIMÀRIA 
 
 
- Control del pipi 
- Llegir bé... 
- Sumar, restar… 
- Parcs infantils 
- Travessar el 
   carrer 
-...  

SECUNDÀRIA 
 
- Us d’Internet, mòbils 
- Amistats 
- Hàbits d’estudi i de treball 
- Tabac, alcohol 
- Altres drogues 
- Sortides de nit 
- Sexualitat, parelles 
- Futur professional 
-… 

QUÈ ENS FA PENSAR QUE NO ENS CAL SER 
PRESENTS A L’INSTITUT ? 
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PROFESSORAT 

AMPA 

ALUMNES 
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5è any que l’INS Taradell porta a cap 
aquesta iniciativa amb l’empresa Iddink. 
 

 

 

Resultats curs 2016-17: 
 

 Participació: 362 dels alumnes (89%). 

 Descompte: 58% pels Ecobooks i del 15% pels 
llibres nous (llibres d’exercicis). 

 Estalvi global: 54.000 €  

 Estalvi promig per alumne: 130 € 

 Índex de satisfacció de les famílies: 96,1% 



 

 

 

 

 

 

 

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

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

 



 Full d’horaris pel retorn dels llibres.  

 Informació del “Preu Iddink” per curs. 

 Quota d’AMPA a les famílies amb germans. Retorn el 28/07/16. 

 Format de la web d’Iddink per a la compra dels llibres.  

 Llibres que han arribat tard (una majoria sol·licitats el 
setembre). 

 Temes particulars. 

 

 Compra fàcil i ràpida des de casa (on line  o per telèfon). 

 Porten els llibres a casa.  

 Els preus són raonables. 

 Responen a les demandes amb rapidesa.  

 L’esforç per a tenir aquest servei de reutilització de llibres és 
també raonable. 



Curs 2015-16 

Curs 2016-17 



 Activitat de formació dirigida a les famílies. 
 Organitza l’AMPA. 
 Lloc: Biblioteca INS Taradell. 

 
Propostes pel curs 2016-17: 
 
 

Dma - 13/12/16 
19:00 h 

Prevenció de les violències de gènere 
Associació Candela 

Dj - 02/02/17 
19:00 h 

Taller de formació per a l’educació integral 
Núria Grases. Membre de FITA. 

3r trimestre Pendent de decidir 



Curs 2015-16 

Curs 2016-17 



Esportives Tallers 

◦ Habilitats gimnàstiques 

◦ BTT 

 

 

◦ Gralla 

 

 
 

CURS 2015-16 
Teatre:  
- 4t d'ESO durant el 1r trimestre.  
 

Taller de robòtica 
- Compra de 15 packs amb material. 

 

CURS 2016-17 
Donar suport a propostes dels Departaments 



PROPOSTES DEPARTAMENTS 

CURS 2016-17 
 

 Teatre a 4t d’ESO 

 Vals ABACUS (premis) per a incentivar el 
treball i la feina ben feta: Matemàtiques, 
anglès, francès i programa ILEC. 

 Micròfons sense cables per a la biblioteca i 
educació física. 

 Sortida per a la descoberta històrica i de la 
natura al Parc Natural del Montseny. 

 Cavallets pel Departament de Visual i Plàstica. 

 Joc “Otelo” del Departament de Matemàtiques. 



Curs 2014-15 

Curs 2016-17 



2013-14  

CRAM (Prat del Llobregat) 

 

2012-13  

Cooperativa SAMBUCUS (Manlleu) 

 

2014-15  

Born (Barcelona) 

 

2015-16  

Castell de Montsoriu (La Selva) 

 



◦ 63 persones (alumnes, mestres i pares).  

◦ Gratis pels alumnes i els professors de català. Adults socis i 

professors/es de l’INS: 10€, adults no socis: 20€. 

 

Sortida familiar curs 2016-17 
Proposta del Departament de català (Prof. Pere Roca) 



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

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



Curs 2016-17 







Promoció de dies internacionals a l’INS:  
 1r T. 25 novembre: Violència de gènere 
 2n T. 8 març: De la dona 
 3r T. 9 maig: Dia d’Europa 

 Col·laboració en: 

 Jornada de portes obertes 
 Acollida de les famílies de 1r d’ESO. 

 Participació en la Comissió Econòmica, de 

Convivència i d’Energia del Centre. 

 Tramitació d’ajudes i subvencions per l’ampa. 

 Fulls informatius trimestrals i col·laboració amb 

la revista de l’ins. 

 





 Promoció d’activitats culturals i/o solidàries: 

 Campanya “Joguina solidària” (Nadal). 

 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


Autor: Josep Maria Vilar (pare de Sta. Eugènia de Berga) 

http://ampainstaradell.com/blog/
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COL·LABORACIÓ 
ECONÒMICA DE  

LES FAMÍLIES 
 



Col·laboració econòmica de les famílies: 

 

 

 

 

 

 

 

CURS 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

QUOTA 
Material (30€) 

9.400 7.100 10.900 12.400 12.400 

QUOTA AMPA 
(19€ x família) 

5.000 6.100 8.300 10.100 11.000 

TOTAL 14.400 13.200 19.200 22.500 23.400 

LA QUOTA MATERIAL 
S’INVERTEIX EN: 

 

- Agenda, mapes, 
material de laboratori, 
material per a visual i 
plàstica, tecnologia i 
fotocòpies. 

 
 

QUOTA D’AMPA: 
 

- Pissarres digitals 
- Vals St. Jordi, Premis Recerca, 
   Festes, Orla...  
- Xerrades, Extraescolars,  
- Sortides familiars, Teatre 
- Material robòtica, prestatgeries 
- Embolcalls 



 Seguir col·laborant en les millores del centre, però 

també poder disposar de recursos per a impulsar 

iniciatives dels Departaments. 

 Propostes de millora dels resultats de la Prova 

d’Avaluació externa de 4t ESO.  

 Potenciar l’Estada en l’empresa (1r Batx). 

 Cinquena llengua: Alemany. 

 Promoure una major participació dels alumnes a 

l’INS. 

 Campanya de reducció de residus a l’INS i neteja 

de l’entorn de l’INS. 
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