
FULL INFORMATIU - AMPA INS TARADELL 
 

1r trimestre del curs 2015-16 
 
 

1. Socis: 
 
Actualment el nombre de famílies que han pagat la quota d’AMPA (19€) és de 308 
(d’un total de 352). A més, disposem del número de compte de 29 famílies més que 
ens l’han donat perquè sigui l’AMPA qui la cobri. Ho farem en les properes setmanes. 
Aquest curs l’AMPA comptarà doncs amb 337 socis (95,7% de totes les famílies). 
 

Com ja s’ha informat, el cobrament de la quota de material, que des de feia anys el 
cobrava l’AMPA i posteriorment el lliurava a l’INS, a partir d’aquest curs el farà 
directament l’INS (en dues parts) conjuntament amb les sortides. 

- A proposta de l’AMPA s’espaiaran els dos pagaments que efectuem les famílies. 
 

 

La manera més senzilla i eficient (per a tothom) de pagar la quota d’AMPA és fer-ho 
via IDDINK, tant si compreu els llibres com no. 

 

 

2. Delegats i delegades de les famílies: 
 
Agraïm la generositat de tots els delegats i delegades. 
Us adjuntem el seu nom, telèfon i adreça de correu electrònic: 
 
 

Curs Nom Telèfon Correu electrònic 

1r ESO 
(n=105) 

Grup A Iolanda Cano 627246509 canoiolanda@gmail.com 

Grup B Félix Verdaguer 649729844 felixverdaguer@hotmail.com 

Grup C Eva Codinachs 670099399 madyeva@hotmail.com 

Grup D Jordi Urquizu 616978357 jordiurquizurovira@gmail.com 

2n ESO 
(n=69) 

Grup A Natàlia Hernàndez 696955709 xirininhb66@gmail.com 

Grup B Gemma Montaña 628173555 gemmamontana@hotmail.com 

Grup C Mònica Llovera 
699078939 
938126587 

pepmonica@yahoo.es 

3r ESO (n=90) 
Maria Julià 
Jazamillo  

669038368 marijuja@hotmail.com 

4t ESO 
(n=71) 

Grup A Santi Cunill 646196731 scunill@xtec.cat 

Grup B Raquel Gascon 629963006 rakigascon@gmail.com 

Grup C Gemma Codina 687513101 molidelscapellans@gmail.com 

1r BATX (n=51) 
Mª Carme Moreno 
Dolors Subiranas 

686843299 
646858620 

greimar.mm@gmail.com 
dolors.subiranas@gmail.com 

2n BATX (n=31) Dolors Subiranas 646858620 dolors.subiranas@gmail.com 

 
Periòdicament us enviaran informació sobre les activitats de l’AMPA i altres temes de 
contingut educatiu que considerem d’especial interès per a vosaltres. 
Per part vostre us hi podeu dirigir per a comunicar tot allò que considereu oportú en 
relació a l’INS i l’educació dels vostres fills i filles. 
 

 

Per a rebre la informació de l’AMPA i tenir un contacte directe és molt important que 
ompliu el Full de dades de l’AMPA, que els tutors lliuren a tots els alumnes a l’inici 

de curs. També es pot imprimir i entregar emplenat a Consergeria. 
 

http://agora.xtec.cat/iestaradell/moodle/pluginfile.php/467/mod_page/content/7/Full_dades_so
cies_2015.pdf 
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3. Comissió de Reciclatge de llibres:  
 

Aquest curs la participació ha estat molt alta: 336 
comandes, quasi el 80% dels alumnes han comprat el 
llibres via Iddink. 
 
L’AMPA al constatar que potser s’havien rebut alguns 
llibres en mal estat, vàrem enviar una informació a les 

famílies i alumnes per a facilitar, si corresponia, la reclamació a Iddink. 
Finalment el nombre d’alumnes afectat ha estat de 41, dels qual a 18 se’ls ha canviat 
llibres i la resta han comunicat a Iddink els detalls dels llibres que havien rebut.  
 

4. Activitats Extraescolars:  
 
Aquest curs l’AMPA també ha valorat de coordinar aquestes activitats amb l’INS amb 
l’objectiu de poder aconseguir el seu aprofitament per un major nombre d’alumnes. 
Aquest curs l’AMPA pagarà el teatre de 4t ESO (1r trimestre) i també, a proposta del 
Departament de Tecnologia, pagarà un total de 10-15 packs de material de robòtica 
que permetrà iniciar aquesta activitat al nostre Institut. 

 
5. Diàlegs en família: 
 
El passat 27 d’octubre varem poder escoltar una excel·lent xerrada sobre “L’economia 
ecològica. Una proposta per l’Estat Català del segle XXI” per Santiago Vilanova, 
periodista, escriptor i president de l’Associació “Una sola Terra”. 
 

http://www.taradell.com/2015/10/28/escriptor-santiago-vilanova-visita-la-casa-destiueig-de-pere-quart-a-taradell/ 

 
 

La propera xerrada serà: Quin futur espera als nostres fills i filles? 
Durarà dos dies i es ferà els dimarts 19 i 26 de gener/2016 
Horari: 19:30-21h. A la biblioteca de l’INS. 
Ponent: Roman Castro, doctor en ciències polítiques i en sociologia, professor de la 
UNIR. 
 

 
6. Sortides familiars:  
 
Aquest curs, l’AMPA les organitzarà 
les sortides familiars, en coordinació 
amb els departaments de l’INS que 
proposin una sortida en cap de 
setmana. Hem ofert la possibilitat de 
fer-nos càrrec de dues. 
Com altres anys, aquesta sortida és 
gratuïta per tots els alumnes i socis 
de l’AMPA. 
Us informarem convenientment. 
 
 

Està prevista pel 3r trimestre una Visita guiada al castell de Montsoriu (La Selva) 
a proposta del Departament de socials (2n d’ESO). 
Pendent també una sortida del Departament de llengua catalana: obra de teatre. 
 

 
 
 
 



7. Altres col·laboracions de l’AMPA a l’INS: 
 
- Col·laboració de l’AMPA en la Comissió d’energia: 

o Ens plantegem a mig termini i de forma progressiva canviar els fluorescents 
de l’INS. N’hi ha uns 800. L’AMPA, amb voluntaris (delegats i pares) podria 
fer-se’n càrrec. L’estalvi en consum seria del 50%. 

o L’INS demanarà al Departament la possibilitat de contractar la llum a Som 
Energia (cooperativa que només comercialitza energia procedent de fonts 
renovables). 

 

- Pissarres digitals. El curs passat l’AMPA va pagar dues pissarres digitals i a inici de 
curs, la pissarra digital de 1r d’ESO D. Actualment encara hi ha 6 espais on faltaria 
una pissarra d’aquestes característiques: aula 2.6 (polivalent de 2n Batx), 2 Tallers 
i 3 Laboratoris. Seria prioritari, quan es pugui, posar la pissarra digital a l’aula 2.6. 
 

- L’AMPA també col·labora en l’esmorzar de Nadal pels alumnes i professors de l’INS, 
Vals de St. Jordi als guanyadors dels concursos literaris, vals als guanyadors dels 
treball de recerca de 2n de Batxillerat. 
 

- Col·laboració de l’AMPA en les Xerrada de Portes obertes i en l’Acollida de les 
famílies de 1r d’ESO. 
 

- Campanya Joguina Solidària. Aquest any ho dinamitzen els alumnes de 2n d’ESO 
amb els seus tutors. També col·laborarà l’AMPA.  
 

- Us recordem que L’AMPA el curs passat va efectuar tres campanyes: 
o INS Lliure de la LOMCE. Votada per unanimitat al Consell Escolar. 
o Campanya d’Estalvi energètic. 
o Campanya Joguina solidària. Nadal 2014. 

 

- Propostes efectuades per l’AMPA aquest curs: 
o Promoció des de l’INS dels dies Internacionals: de la dona, gais i lesbianes, 

violència de gènere, tercera edat.  
o Creació d’una nova Comissió: Suport i millora dels resultats acadèmics. Amb 

els següents objectius:  
- 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 la feina i activitats de l’INS. 

o Plantejar a direcció la figura d’un coordinador de premsa (o propaganda). 
Podria tenir el suport d’algun alumne i de l’AMPA. 

 
8. Altres aspectes pendents de l’AMPA: 

 
- Assemblea anual: dia 26 de novembre a les 20:30 h. 
- Cine-fòrum. Es planteja de realitzar els dissabtes a la tarda a Can Costa i Font. 
- Enquesta d’opinió de l’activitat de l’AMPA. Els resultats es presentaran a 

l’Assemblea. 
- Fulls informatius:  

o Periòdics: Trimestrals, Col·laboracions de l’AMPA al Butlletí de l’INS (Nadal i 
fi de curs), Tríptic, Reciclatge llibres (portes obertes), Informació reciclatge 
llibres pel nou Curs. 

o Extraordinaris: Informació sobre colònies, camps de treball, intercanvis, 
sortides i estades a l’estranger, Consell escolar 

- Pendent la creació d’un blog i/o face-book de l’AMPA. Ja tenim un esborrany.  
 
 

Necessitem amb “urgència” un pare o una mare amb coneixements 
d’informàtica que ens ajudi a acabar el blog de l’AMPA. 

 



9. AMPA actual: 
 
Junta Directiva 
 

Nom Responsabilitat Telèfon Correu electrònic 

Jordi Espinàs 
President i membre 

del Consell Escolar 

699510243 
938801113 

18274jeb@comb.cat 
jespinas.cc.ics@gencat.cat 

Antonia 
Jiménez 

Vicepresidenta 
661101497 
938800190 

familia.donadeu@gmail.com 

Mireia Segalés Secretària 646129830 mireiasegales.ms@gmail.com 

Gerard Bové 
Tresorer i membre 

del Consell Escolar 
628211526 gbovetanya@gmail.com 

Amaia Gómez Vocal 665357522 amaiagr.11@gmail.com 

Nacho López Vocal 619369081 nantalv@yahoo.es 

Judit Labró Vocal 649426547 juditlabro@gmail.com 

 
Col·laboradors/res: 
 

Judit Moruno 
Membre del Consell 

Escolar 
646235923 jmoruno@xtec.cat 

Dolors 
Subiranas 

Comissió intercanvi 
938800252 
646858620 

dolors.subiranas@gmail.com 

 
 

Per qualsevol consulta, dubte o proposta de millora que ens vulgueu fer arribar, teniu 
a la vostra disposició el correu electrònic:  

 

ampainstaradell@gmail.com 
 

 
 
10. Reunions: 

 
- AMPA + direcció: dilluns darrer de mes a les 16:30 h a l’INS. 
- De l’AMPA: dilluns darrer de mes a les 21:00 h a l’INS. 

 
 

Tots els delegats i delegades i tos els pares i mares esteu convidats a les 
reunions de l’AMPA el darrer dilluns de mes a les 21:00 h a l’INS. 

 

 
 

L’AMPA us desitja… 
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