
 
 
 

 

ampa de l’ins  

Taradell…  

 

             som TOTS i TOTES … 

 





PROFESSORAT 

Pares i mares 
AMPA 

ALUMNES 





 Té professors i professores de molta qualitat. 

 Te un equip directiu amb una clara voluntat 
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 intentem sempre 
sumar. 

 Som tots i totes conscients dels problemes 
però tenim una voluntat clara de resoldre’ls... 
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PRIMÀRIA 
 
 
- Control del pipi 
- Llegir bé... 
- Sumar, restar… 
- Parcs infantils 
- Travessar el 
   carrer 
-...  
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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 
-… 
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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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 Perquè l’educació dels nostres fills i filles 
és molt important. 

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

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

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

Perquè una ampa a l’ins 



 Curs 2018-19 

                     

                       QUI SOM? 





Curs 2018-19 



Curs 2018-19 



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

 

Resultats:  
 

 Participació total: 426 alumnes 

 Descompte: 58% pels Ecobooks  

   i del 5% pels llibres nous (llibres d’exercicis). 

 

 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. 



58% 
d’estalvi 

Estalvi mig per alumne al 2018:  165,07€ 
Estalvi total per les famílies del centre:  71.969€ 

Projecte de reutilització de llibres: ESTALVI 
CURS 2018-19: han participat 9 de cada 10 alumnes 



Reutilització de llibres:  

CUIDEM EL MEDI AMBIENT 

https://app.powerbi.com/reports/eed27589-9a1a-4270-a31d-78373cae96f8/ReportSection882ff213640112b1e06b?pbi_source=PowerPoint
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 Activitat de formació dirigida a les famílies, mestres 
i alumnes de Batxillerat. 

 Lloc: Biblioteca INS Taradell. 
 

CURS 2018-19: 
 
 

Dma 28 de maig  
a les 20 h.  

 

Alimentació sana 
i com llegir les 
etiquetes.  
 

Neus Arimany. 
Dietista-Nutricionista 



Curs 2014-15 

Curs 2018-19 



Ds 1 de juny.  
 

Itinerari guiat per 
la Barcelona 
moderna (abans i 
després de 1714)  
i assistència a 
l’Audiovisual 
Barcino del Museu 
d'Història de 
Barcelona.  
 

Sortida a les 8:30 h i 
arribada a les 14:15 h. 



       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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http://ampainstaradell.com/blog/ 

http://ampainstaradell.com/blog/
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Curs 2018-19 



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 



 Treballar per una atenció integral de 

la diversitat.  

 Fomentar la cultura de l’esforç i 

promoure el talent.  

 Fomentar la solidaritat entre 

alumnes. 

 Donar visibilitat a tota aquesta 

feina. 





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

◦ 1 hora setmanal. 

 
 Auxiliar de conversa (professor de conversa 

d’anglès per a reforçar l’speaking) a 1r de 
Batxillerat. 
◦ Tot el curs 1 hora a la setmana. 



 

1r de Batx  
(2 grups) 

 

6 hores 

lectives  

x grup 

 

3 professors  

de la UVic 

 
Subvencionat  

per l’AMPA  

(1.200 €) 
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2017-18 







2018-19 



 Reunió de l’AMPA (mensual). 

 Reunió l’AMPA amb Direcció 
(mensual). 

 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. 



 Col·laboració en: 

 Jornada de portes obertes 
 Acollida 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. 

 Promoció d’activitats culturals i/o solidàries: 

 Campanya “Joguina solidària” (Nadal). 

 Campanya d’estalvi energètic a casa (maig/2015). 

 Enquesta de millores i noves  

    propostes a l’ampa 

 Comprem i subvencionem els embolcalls. 

 

 

ENQUESTA de VALORACIÓ del curs 2014-15.ppt




Curs 2018-19 



 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. 

 Promovent la col·laboració entre iguals, l’Atenció Integral de la 

diversitat. 

 També volem: 

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

◦ Promoure l’educació en valors. 

◦ Aprofitament de les hores sense professor/a, identificar els 

motius pels que no es poden acabar els temaris.  

◦ Potenciar l’estada a l’empresa. 

◦ Vetllar per algunes millores estructurals: sortides d’emergència, 

lavabos, “aspecte” de corredors i escales de l’INS... 

◦ Millorar el blog de l’AMPA. 



 ESCOLLIR EL “MILLOR” CENTRE ON FER     

ELS ESTUDIS DE SECUNDÀRIA NO ÉS 
FÀCIL… 
 

 

SI VENIU, ESTEREM ENCANTATS DE 

COMPTAR AMB VOSALTRES.  

   I SAPIGUEU QUE  ESTAREM AL 
VOSTRE COSTAT… 






