
 
 
 

 

AMPA de l’INS  
Taradell…  

 

          som TOTS i TOTES … 

 



Perquè una ampa a l’ins 

 Perquè l’educació dels nostres fills i filles 
és molt important. 

 ... perquè el que succeeix a l’institut forma 
una part important de seva educació.  

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

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





PROFESSORAT 

AMPA 
(famílies) 

ALUMNES 



 Curs 2018-19 















7è any que l’INS Taradell porta a cap 
aquesta iniciativa amb l’empresa Iddink. 

 
Resultats:  
 

 Participació inicial: 413 alumnes 

 Descompte: 58% pels Ecobooks i del 5% pels llibres 
nous (llibres d’exercicis). 

 Resum del curs passat: 

 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. 
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 Quota d’AMPA a les famílies amb germans. Retorn el 
juny/juliol. 

 La web d’IDDINK ofereix altres serveix a part dels llibres que 
poden portar a confusió (diccionaris, material, etc.). 

 Algunes famílies van haver de recollir els llibres a les oficines 
de correus. 

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

 Porten els llibres a casa.  

 Responen i resolen les demandes amb rapidesa.  

 Els preus són raonables. 

 L’esforç de l’AMPA i l’INS per a tenir aquest servei de 
reutilització de llibres és també raonable. 





 Activitat de formació dirigida a les famílies, mestres 
i alumnes de Batxillerat. 

 Lloc: Biblioteca INS Taradell. 
 

CURS 2017-18: 
 
 



 

                      CURS 2018-19 
 

 1r Trimestre.  
Acompanyar els adolescents en la presa de decisions.  

- Diputació de Barcelona (demanat) 
 

 2n Trimestre.  
Sexualitat i afectivitat.  
 

 3n Trimestre.  
Alimentació sana i com llegir correctament les 

etiquetes.  

- Neus Arimany. Dietista-Nutricionista.  
 
 
 





Parc Natural del Montseny  

(Viladrau) 

 

curs 2017-18 



curs 2017-18 



curs 2018-19 

 Proposta del Departament de 

Català (Prof. Pere Roura). 

Maremar.  

Teatre Poliorama (setembre a 

octubre)  
http://www.teatrepoliorama.com/ca/programacio

/c/107_maremar.html 

 
 Proposta del Departament de 

ciències (Prof. Ceci Cuenca). 

"Osona 50 milions d'anys 

enrere". 

Exposició temporal al Museu de 

l'art de la pell de Vic. 

(1 setembre al 31 desembre)  
http://mon.uvic.cat/udivulga/exposicio-

paleontologica-osona-50-milions-danys-enrere/ 
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Curs 2015-16 



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. 

 

Des del CURS 2016-17... 
Donem suport a propostes dels Departaments 



 

Aportacions als Departaments 
CURS  2017-18 

 Departament de Tecnologia: 
◦ Canó projector aula Tecno (600€) 

 Departament d’educació Física: 
◦ 2 Micròfons sense cables (106€) 

◦ Xarxa i material de voleibol (479€) 

◦ Pintar 2 porteries i 2 cistelles de bàsquet (500€)  

 Departament de Matemàtiques: 
◦ 6 Jocs de taula “Othello” (184€) 

 Departament de socials: 
◦ Sorral i material d’ARQUEOLOGIA (1.510€) 

 Departament psicopedagogia: 
◦ Programes de detecció de l’assetjament i 

ciberbulliyng (260€) 



 

Aportacions als Departaments 
CURS  2017-18 

 Departament de Visual i Plàstica: 
◦ Ordinador portàtil (350€) 

 Departament de Llengües Estrangeres: 
◦ Taxi per assistir al l'examen de Francès (Delf) (80€) 

 Inversions generals: 
◦ Pissarra digital curs 2016-17 - (2n pagament: 1.014€)  

◦ Pantalla de TV integrada per la nova aula (60%) (2.069€) 

◦ 2 Prestatgeries (90€) 

◦ Millores web de l’INS (340€) 

◦ Filmoteca 20 CDs (300€) 
 

OFERIMENT D’ADEQUACIÓ D’UN ESPAI COMU PER A LA 

CREACIÓ D’UNA NOVA AULA DE 1R D’ESO (pressupost 

3.000€) 

 

 

7.580 € 





“El coneixement no serveix de res sinó 

existeixen valors, com la generositat i 

l’amor cap els altres.”  



 

1r de Batxillerat (2 grups) 

8 hores lectives x grup 

3 professors de la UVic 

Subvencionat per l’AMPA (1.600 €) 

 



L’ED valorarà incloure la proposta de 
l’AMPA d’Aprenentatge entre igual dins 
del Projecte de convivència (impulsat pel 
Departament d’una durada de 3 anys). 

L’AMPA ha ofert el pagament de totes les 
despeses (matrícula, viatge, dietes) a  

DOS professors/es que vulguin fer el Curs 
d’Aprenentatge entre igual de la UAB. 



 Curs de preparació de les competències 
bàsiques d’anglès per alumnes de 4t d’ESO: 
◦ Octubre/18 fins el Gener/19. 

◦ 1 hora setmanal. 

 
 Auxiliar de conversa (figura de conversa 

d’anglès per a reforces l’speaking a les 
aules) per tots els cursos. 
◦ Proposta del Departament de Llengües estrangeres 

◦ Pendent de concretar hores/cursos. 

◦ Possibles persones. 



2018-19 



2018-19 



2018-19 







2017-18 



 Reunió de l’AMPA (mensual). 

 Reunió l’AMPA amb Direcció (mensual). 
 Reunió de la Comissió mixta de promoció de 

l’INS Taradell (AMPA+Equip directiu+professorat+alumnat). 

 Consell Escolar de Centre. 

 Consell Escolar Municipal. 

 Taula de convivència (AMPAs de Taradell i Serveis socials 

de la Mancomunitat i Ajuntament deTaradell). 

 Reunions de treball de la FAPAES.  

L’AMPA QUEDA A LA VOSTRA DISPOSICIÓ PER A 

TOT  EL QUE CONSIDEREU OPORTÚ. 



Curs 2018-19 



L’AMPA també participem:  
 

 Acollida de les famílies de 1r d’ESO. 

 Jornada de portes obertes. 

 Comissió Econòmica, de Convivència i 

d’Energia del Centre. 

 Valoració dels treballs de St. Jordi. 

 Tramitem ajudes i subvencions per l’ampa. 

 Elaborem els Fulls informatius i col·laboració 

amb la Revista de l’INS. 

 Comprem i subvencionem els embolcalls. 

 



 Hem promogut una cinquena llengua: Alemany (2n d’ESO) 

 Seguirem impulsant... 
◦ Iniciatives dels Departaments. 

◦ La participació de + pares i + mares. 

◦ La participació dels alumnes i antics alumnes. 

 Seguirem col·laborant en les millores del centre, 

materials i no materials (assetjament). 

 Promovent la col·laboració entre iguals. 

 També volem: 

◦ Potenciar l’Atenció Integral de la diversitat. 

◦ Participar en el Comiat dels alumnes de 4t ESO i 2n Batx. 

◦ Millorar el blog: incloure activitats en família, educació del lleure 

i iniciatives per un major compromís comunitari... 

◦ Etc. etc. 

 





INGRESSOS DE L’AMPA. Curs 2017-18 
 

 

 

 

 

 

 

CURS 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

INGRESSOS DE 
L’AMPA 

5.000 6.100 8.300 10.100 11.300 11.745 

QUOTA D’AMPA (54%) + Iddink (34%) 

Destí: 
 

- Col·laboració amb els DEPARTAMENTS. 
- Compra de MATERIAL (pissarres i TV digitals, etc.). 
- Esmorzars : Nadal i Fi de curs (1,092€) 
- Vals St. Jordi (481€) 
- Premis Recerca (371€) 
- Xerrades (Diàlegs en família) (480€) 
-Sortides familiars (175€) 
- Subvenció dels Embolcalls... 





 1 Voluntari/a de 1r d’ESO per GRUP que 

vulgui i pugui participar amb l’AMPA. 

 Podeu participar formant part de la Junta o 
en activitats concretes: 

◦ Reciclatge de llibres                  NOVES: 

◦ Diàlegs en família 

◦ Sortides familiars 

◦ Cine fòrum 

◦ Festes de l’INS 

◦ Millores del blog 
◦  Comiat dels alumnes 









 
 
 

 

AMPA de l’ins  
Taradell…  

 

          som TOTS i TOTES … 

 


