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Què és l’AMPA INS Taradell?

Què fem?



Enquesta anual de millores i noves
propostes a l’AMPA.

Som una associació sense ànim de lucre
formada pels pares i mares dels alumnes que
volem donar suport i ajudar als membres de
l’associació, i a tota la comunitat educativa, en
tot allò que fa referència a l’educació dels
nostres fills i filles.



Reciclatge dels llibres de text.





Diàlegs en família. Xerrades, tallers i
conferències.



Reunions mensuals de l’AMPA amb la
Direcció del Centre.

Comissió d’intercanvis, colònies, camps de
treball, voluntariat i sortides i estades a
l’estranger. Edició d’un full informatiu
anual.



Campanyes solidàries, com: Joguina
solidària, Estalvi energètic, INS Lliure de la
LOMCE.

Per ser soci de l’AMPA, i gaudir dels serveis
que oferim, simplement cal haver fet efectiu el
pagament de la quota anual.
La Junta de l’AMPA ens reunim el darrer
dilluns de cada mes a les 21:00 a l’INS.

Si vens també coneixeràs de prop el
dia a dia del Centre.

Objectius



Transmissió de les preocupacions de les
famílies a la direcció del Centre i cerca de
solucions.



Sortides familiars. Cine-fòrum.



Representació en el Consell Escolar de
Centre i Municipal.



Mantenir els serveis i activitats actuals.



Participació en la Comissió Mixta de
millora de l’INS Taradell.



Creació de l’Associació d’antics-alumnes.



Fomentar la col·laboració entre iguals.



Participació en la Comissió de convivència
i econòmica de l’INS.



Estar atents davant del risc d’assetjament.



Col·laboració econòmica en activitats
organitzades pel Centre: tallers formatius,
premis literaris de Sant Jordi, treballs de
recerca, festes de Nadal i final de curs etc.
I material pel centre (pantalla de TV
integrada, pissarres digitals, prestatgeries,
material pels departaments, etc.).



Promoure una cinquena llengua: Alemany



... I molt més amb la teva col·laboració

Volem contribuir a millorar el nivell acadèmic i
personal dels nostres fills i filles.
Afavorir un clima de formació i de diàleg entre
tots els qui formem la comunitat educativa.
Perquè pensem que els pares i mares tenim
coses a dir. Perquè podem ajudar i facilitar el
treball a l’Equip directiu i els professors.
Perquè hi ha moltes coses a fer i a millorar.

Si volem una societat millor
necessitem treballar junts per
aconseguir una educació millor.



Tramitació d’ajudes i subvencions per
l’AMPA.



Actualització i manteniment del BLOG de
l’AMPA.



Coordinació dels pares
col·laboradors de l’AMPA.



Subvenció d’embolcalls (es poden adquirir
a Consergeria).

i

mares

En què estem treballant?

 Per portar a terme totes aquestes
activitats i millorar-les...
 Per engegar-ne de noves...
 Perquè els nostres fills i filles
tinguin un millor Institut...

APUNTA’T a l’AMPA!
La dedicació i el temps el
decideixes tu...!!

