
 

SI TU VOLGUESSIS, 
FARIEM MÉS...!! 

AMPA INS TARADELL -  CURS 2015-16 

 
A final de curs toca fer balanç de la feina feta i de la feina per fer... 
 
Però abans, volem agrair l’esforç del nostre director, Àngel Pozas, de tot el seu 
equip directiu, de l’ex-equip directiu que els ha acompanyat durant tot el curs, dels 
caps de departament, de l’equip de psicopedagogia, dels tutors i tutores, dels 
responsables d’activitats, el secretari, les conserges, els delegats d’alumnes i dels 
pares, els representants del Consell Escolar i com no, a tots i totes les alumnes del 
nostre Institut... que han fet possible aquest curs escolar. 
 

Feina feta des de l’AMPA: 
 

 Reciclatge de llibres:  
- Participació: 336 alumnes (80%). Estalvi per alumne: 147€. Estalvi global: 49.545€. 

Incidències: 0,5%. Aquest any s’ha fet l’entrega dels libres en el propi domicili. 
- Aquest curs signem un nou contracte amb l’empresa Iddink per a 4 anys. 

 Diàlegs en família: 
- 27/10/15. L’economia ecològica. Ponent: Santiago Vilanova. 
- 19 i 26/01/16. Quin futur espera als nostres fills? Ponent: Roman Castro. 
- 20/04/16. Educar no és tan difícil. Ponent: Maria Jesús Comellas. 

Aquest curs hem millorat la difusió a l’Agenda municipal i Radio Taradell i els cartells 
informatius. Cost global: 700€. 

 Sortida familiar. Castell de Montsoriu 
(La Selva) amb els alumnes de 2n 
d’ESO. Departament de Socials. 
Tutora: Carme Terricabras. 35 alumnes 
i famílies (cost: 458€).  

 Col·laboracions a l’INS: 
- Pissarra digital de 1r-D ESO (cost: 

3.474€). 
- Material de robòtica. Pels alumnes 

de 2n i 4t d’ESO. Departament de 
Tecnologia (cost: 2.153€). 

- Taller Teatre pels alumnes de 4t d’ESO durant el 1r trimestre (cost: 1.239€). 
- Col·laboració en el projecte Impuls a la lectura (ILEC). 17 prestatge-ries (cost: 948€). 
- Esmorzar Nadal 22 de desembre (cost: 389€). 
- Vals dels Jocs Florals de St. Jordi intercanviables a la Llibreria Estudi (cost: 520 €). 
- Premis als millors treballs d’investigació de Batxillerat (120€) 
- Orles (126€). 
- Acollida de les famílies de 1r d’ESO (set/2015). 
- Xerrada a Portes obertes (març/2016). 

 Fulls informatius:  
- Trimestrals 
- Tríptic de l’AMPA 
- Col·laboracions de l’AMPA amb el Butlletí 

de l’INS 
- Informació de Reciclatge llibres per a portes obertes i pel pel nou Curs (juny/16) 
- Informació sobre colònies, camps de treball, intercanvis, sortides i estades (març/16) 



 

SI TU COL·LABORES, 
FAREM MÉS...!! 

 Campanya 2015-16. Joguina Solidària. Cáritas. En coordinació amb els tutors i tutores i amb 
la col·laboració dels alumnes de 2n d’ESO. 

 Altres: 
- Col·laboració amb el Pla local de Joventut 2016-2020. 
- Estudi d’un pla de recanvi dels fluorescents de l’INS per a LED de baix consum.  
- Participació en el Concurs de mèrits per seleccionar el director/a de l’INS Taradell. 
- Comiat del Sr. Frederic Jané (conserge). Placa d’agraïment i obsequi d’un llibre.  

 Associació: 
- Creació i coordinació dels pares/mares delegats. Aquest any en nombre de 13. 
- Enquesta de satisfacció. Curs 2014-15. 
- Assemblea anual (26 nov/2015). 
- Seguiment del pagament de la quota de soci (19€). Canvi pagament de la quota de 

material (30€) que aquest curs s’inclou a la quota de sortides.  
- Gestió subvencions (Ajuntament). 

 Reunions periòdiques: 
- Mensuals de l’AMPA. 
- Mensuals de l’AMPA amb 

Direcció. 
- Trimestrals del Consell Escolar de 

Centre. 
- Consell Escolar Municipal. 

 

Ha quedat pendent: 
 

 Disposar de les dades de totes les famílies.  
- Per a millorar la comunicació cal que totes les famílies emplenin, a l’inici de curs, el 

full de dades de l’AMPA i el lliurin al tutor/a. 

 Blog de l’AMPA. 

 Cine fòrum. 

 Creació de la Comissió de Suport i millora dels resultats acadèmics. Amb els objectius de: 
treballar per una atenció integral de la diversitat, fomentar la cultura de l’esforç, promoure el 
talent, fomentar la solidaritat entre alumnes i donar visibilitat a tota aquesta feina. 

 Proposta de promoció des de l’INS d’alguns dies Internacionals. Es proposen pel 1rT. 25 nov. 
Violència de gènere, 2n T. 8 març. De la dona, i 3rT. 21 maig. Diversitat cultural i pel diàleg 

 Previsió de millores i inversions necessàries a l’INS 2016-2020. 

 Col·laboració de l’AMPA en la Promoció de l’INS (premsa, propaganda, comissió de . 
promoció de Centre, etc.). 

 Col·laboració en la creació de l’Associació d’ex-alumnes de l’INS. 
 

A tots els i les alumnes que aquest any deixeu l’Institut us desitgem molt encert en 
totes les vostres decisions de futur i esperem que us endugueu uns bons hàbits de 
treball i unes molt bones amistats. 
I també, a tots els que ens retrobarem el curs vivent el dia 12 de setembre, que 
tingueu un bon final de curs i un molt bon estiu. 
 
 
      AMPA INS Taradell 


