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PROFESSORAT 

AMPA 

ALUMNES 



 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 ? 

 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 la millora 
continuada escolar i personal dels 
nostres fills i filles, afavorint un clima de 
formació i de diàleg entre tots els qui 
formem 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). 

◦ Fer efectiu el pagament de la quota 
anual per família de 19 euros. 

 

 
90% de les 

famílies 
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Aquest ha estat el 5è any que l’INS Taradell 
porta a cap aquesta iniciativa amb l’empresa 
Iddink. 
 

 

 

 

 

Resultats curs 2016-17: 
 

 Participació (agost/16): 327 dels alumnes (82%). 

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

 Estalvi global (curs passat): 43.000 €  

 Estalvi  per alumne (curs passat): 140-170 € 



 

 

 

 

 

 
 

 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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 Full d’horaris pel retorn dels llibres del curs 
passat. 
◦ Informar l’AMPA abans de lliurar material a les famílies. 

 Informació del “Preu Iddink” per curs. 
◦ Evitar informació equívoca.  

 Retorn de la Quota d’AMPA a les famílies 
amb germans.  
◦ Total 36 (35 amb dos fills + 1 amb 3 fills a l’INS) 

◦ Es va fer el retorn el 28 de juliol. 

 Presentació de la web d’Iddink per a la 
compra dels llibres. 
◦ S’han fet vàries propostes de millora. 



Curs 2015-16 

Curs 2016-17 



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

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

 
Curs 2016-17 (provisional): 
 
 

1r trimestre 
Monitors/es de la 

Mancomunitat 
Taller sobre 

violència de gènere 

2n trimestre Diputació (2 sessions) 
Autonomia a 

l’adolescència 

3r trimestre 
Xavier Melgarejo 

(psicòleg i pedagog) 
Sistema educatiu a 

Finlàndia 
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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 
Volem millorar i ampliar aquestes activitats 
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PARE/MARE 
DELEGAT 



Pare/Mare delegats curs 2015-16 
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2013-14  

CRAM (Prat del Llobregat) 

 

2012-13  

Cooperativa SAMBUCUS (Manlleu) 

 

2014-15  

Born (Barcelona) 

 

2015-16  

Castell de Montsoriu (La Selva) 

 



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

        Amb la col·laboració de Toni Serrat (expert en cinema) 
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 Col·laboració econòmica en equipaments per l’INS: 

◦ Pissarra digital (2.500 € cada unitat). 
 

 Reunió mensual amb Direcció 

◦ Mensualment l’AMPA es reuneix amb direcció 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. 

 
 Embolcalls (300 unitats noves)  

◦ 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, orla... 

 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 i 2015). 

 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 (fi de curs). 

 

 Full informatiu sobre colònies,                   
camps de treball, intercanvis, sortides i 
estades a l’estranger 

 

 

ENQUESTA de VALORACIÓ del curs 2014-15.ppt




I per acabar... 

 



 Crear una Comissió de suport i millora 

dels resultats acadèmics 

 Més activitats culturals i/o solidàries  
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 

 Xarxes socials. Acabar el blog de l’AMPA 

 Col·laboració amb la comissió de 

promoció de centre (premsa i propaganda) 



 Seguir col·laborant en les millores del centre:  

 1 pissarra digital i 10 monitors d’ordinador. 

 Campanya de reducció de residus a l’INS. 

 Promoció d’iniciatives i activitats complementàries 

a les curriculars: sortides, visites, teatre, xerrades, 

cursos, material específic de laboratoris, material 

didàctic, etc. 

 Participar en la millora del comiat dels alumnes i 

famílies de l’INS. 

 Promoure una major participació dels alumnes... 

 Associació d’exalumnes... 
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PER…  
 

  Col·laborar amb l’AMPA: 

  - Puntualment (activitats concretes) 

  - Permanent (reunions mensuals) 

     * Darrer dilluns de mes a les 21:00 h a l’INS 

     * Propera reunió: 26 de setembre  

 

  Delegat/delegada 

 

 

93-8801113 


