
 
 
 

 

ampa de l’ins  
Taradell…  

 

          som TOTS i TOTES … 

 



 Rebuda de les noves famílies. 

 Activitats de l’ampa. Propostes de 
millora. 

 Gestió econòmica. 

 Propostes de futur.  

 Precs i preguntes. 

 





Perquè una ampa a l’ins 

 Perquè pensem que els pares i mares dels 
alumnes tenim alguna cosa dir respecte 
l’educació dels nostres fills i filles, en el 
dia a dia de la seva educació a l’ins.  

 Perquè pensem que els pares i mares 
podem ajudar, facilitar les coses a l’Equip 
directiu, als professors. 

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



 Som una associació sense ànim de lucre. 

 Formada pels pares i mares dels 
alumnes. 

 “Volem contribuir a assolir una millora 
continuada escolar i personal dels 
nostres fills i filles, tot afavorint un clima 
de formació i de diàleg entre tots els 
agents de la comunitat educativa.” 



  Per ser soci de l’ampa, i gaudir 
dels serveis que oferim, cal: 

 

◦ Inscriure’s  (Full de dades que es lliura a l’inici de 
curs o anar al blog de l’AMPA, imprimir-lo i 
entregar-lo a Consergeria). 

◦ Fer efectiu el pagament  

  de la quota anual per  

  família de 19 euros. 

 

 

 368 socis (90%) 
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Curs 2016-17 



Aquest ha estat el 5è any que l’INS Taradell 
porta a cap aquesta iniciativa amb l’empresa 
Iddink. 
 

 

 

 

 

Resultats curs 2016-17: 
 

 Participació (oct/16): 367 dels alumnes (89%). 

 Descompte: 58% pels Ecobooks i del 15% pels 
llibres nous (Llibres d’exercicis). 

 Estalvi global (curs passat): 43.000 €  

 Estalvi  per alumne (curs passat): 140-170 € 



 

 

 

 

 

 

 

 Cada curs avaluem els punts forts i els aspectes a 
millorar. 

 Escoltem i ajudem les famílies que han tingut algun 
problema i estudiem la manera d’evitar-los el curs 
següent. 

 



 Full d’horaris pel retorn dels llibres.  

 Informació del “Preu Iddink” per curs. 

 Quota d’AMPA a les famílies amb germans. Retorn el 28/07/16. 

 Format de la web d’Iddink per a la compra dels llibres.  

 Llibres que han costat arribar (una majoria sol.licitats el 
setembre). 

 Temes particulars. 

 

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

 Porten els llibres a casa.  

 Els preus són raonables. 

 Responen a les demandes amb rapidesa.  

 L’esforç per a tenir aquest servei de reutilització de llibres és 
també raonable. 
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Curs 2015-16 

Curs 2016-17 



 Activitat de formació dirigida a les famílies. 
 Organitzen conjuntament AMPA + INS + Educador 

Social de l’Ajuntament de Taradell. 
 Lloc: Biblioteca INS Taradell. 

 
Propostes pel curs 2016-17: 
 
 

Dma - 13/12/16 
19:00 h 

Associació Candela 
Prevenció de les 

violències de gènere 

Dj - 02/02/17 
19:00 h 

Núria Grases 
Taller: "A 

contracorrent”  

3r trimestre 
(pendent) 

Xavier Malgarejo 
El sistema educatiu a 

Finlàndia 



Curs 2015-16 

Curs 2016-17 



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 
Volem millorar i ampliar aquestes activitats 



CURS 2016-17 
 

 Teatre a 4t d’ESO 

 Acord amb direcció de promoure iniciatives i 
sortides, proposades pels departaments, però 
que no es puguin fer per falta de recursos. 

 
◦ Pendents de consensuar-los. 



Curs 2014-15 

Curs 2015-16 



2013-14  

CRAM (Prat del Llobregat) 

 

2012-13  

Cooperativa SAMBUCUS (Manlleu) 

 

2014-15  

Born (Barcelona) 

 

2015-16  

Castell de Montsoriu (La Selva) 

 



◦ La graella per apuntar-se és a Consergeria fins 30/11/16.  

◦ El preu real adults: 30,2€ i alumnes: 13€.  

◦ Els preus que posem: alumnes i 2 professors de català: gratis, 

adults socis i professors/es de l’INS: 10€, adults no socis: 20€. 

 

Sortida familiar curs 2016-17 



       2012                              2013                                 2014 
  “CRAE La Serra”                      Som Dones:  
         “Banc de temps” 
 

        Amb la col·laboració de Toni Serrat (expert en cinema) 



Curs 2015-16 

 Dissabte a la tarda al Centre Costa i Font. 

 Pendents d’escollir la/les pel·lícules. 

 Col.laboració de Toni Serrat. 

Curs 2016-17 

x ? 
Voluntari/a 



Curs 2015-16 

Curs 2016-17 



Pare/Mare delegats curs 2015-16 

 



DELEGAT/DA 



 Requereix massa esforç haver d’aconseguir 
delegats i delegades de les famílies per cursos. 

 L’activitat ha esta escassa. Pràcticament no hi 
ha hagut interacció, ni retorns. 

 Volem simplificar-ho. 

 

PARE O MARE COL.LABORADOR DE L’AMPA 

 

Funcions:aportar idees, informació, propostes de 
millora i/o efectuar alguna activitat puntual a 
l’AMPA. 





Curs 2016-17 



Col·laboració econòmica de les famílies a l’INS: 

 

 

 

 

 

 

 

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

QUOTA 
Material 

9.400 7.100 10.900 12.400 12.400 

QUOTA AMPA 5.000 6.100 8.300 10.100 11.000 

TOTAL 14.400 13.200 19.200 22.500 23.400 

LA QUOTA MATERIAL 
S’INVERTEIX EN: 

 

- Agenda, mapes, 
material de laboratori, 
material per a visual i 
plàstica, tecnologia i 
fotocòpies. 

 
 

QUOTA D’AMPA: 
 

- Pissarres digitals, Festes, Vals 
St. Jordi, Premis Recerca, 
Xerrades, Extraescolars,  
- Orla, Sortides familiars 
- Teatre 
- Material robòtica, prestatgeries 
- Embolcalls, 10 monitors 



 Reunió mensual amb direcció 
 

◦ Mensualment l’AMPA es reuneix amb l’equip directiu per a 
tractar temes comuns i de la marxa general de l’INS.  

◦ L’AMPA quedem a la vostra disposició per 

a que ens feu arribar tot el que considereu oportú i que 
voleu que l’AMPA aporti en el vostre nom. 

 
 

 Representació en el Consell escolar. 
 

 Cantina/Embolcalls 

◦ Compra aquest curs de 300 unitats (1.346€)  

◦ Preu: 2 euros/unitat 

◦ Venda a Consergeria 
 

ampainstaradell@gmail.com 

mailto:ampainstaradell@gmail.com


Promoció de dies internacionals a l’INS:  
 1r T. 25 novembre: Violència de gènere 
 2n T. 8 març: De la dona 
 3r T. 9 maig: Dia d’Europa 

 Fulls informatius trimestrals i col·laboració amb 

la revista de l’ins. 

 Col·laboració en: 

 Reunió de portes obertes 
 Acollida de les 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). 

 

 Campanya de la Fapac “INS Lliure de LOMCE”. 
 

 Enquesta de millores i noves propostes a 
l’ampa. 

 Xarxes socials: blog…!! 
 

ENQUESTA de VALORACIÓ del curs 2014-15.ppt


Autor: Josep Maria Vilar (pare de Sta. Eugènia de Berga) 

http://ampainstaradell.com/blog/


GESTIÓ ECONÒMICA 

 









 Famílies de l’INS: 351 (412 alumnes) 
◦ 294 (1 fill/a), 53 (2 fills/es) i 4 (3 fills/es) 

 Han comprat llibres a Iddink:  
◦ 367 alumnes (89%) 

 Han pagat de la quota d’AMPA: 
◦ Via Iddink: 311 famílies 

◦ Voluntàriament pel banc: 1 família 

◦ Hem generat/generarem el cobrament: 17 famílies 

◦ Total pagat: 329 famílies (94%) 

 Correus convidats al Blog de l’AMPA: 432 
◦ Confirmats (20/11/16): 172 (40%) 



Curs 2016-17 





... de les eleccions 



S’aprova la NOVA 
JUNTA de l’ampa ? 



S’aprova la  
GESTIÓ de l’ampa ? 



I per acabar... 

 



 Crear una Comissió mixta de promoció 

acadèmica: 
◦ Objectius: treballar per una atenció integral de la 

diversitat, fomentar la cultura de l’esforç i promoure 

el talent, fomentar la solidaritat entre alumnes i 

donar visibilitat a tota aquesta feina. 

◦ Mixta: direcció, coordinació pedagògica, professors, 

AMPA i alumnes de Batx. 

 Promoure una major participació dels 

alumnes a l’INS. 

 Crear una Associació d’ex-alumnes. 

 



 Seguir col·laborant en les millores del centre:  

 1 pissarra digital (2.025€) i 10 monitors d’ordinador (850€). 

 Però també poder disposar de recursos per a impulsar 

iniciatives dels departaments. 

 Campanya de reducció de residus a l’INS i neteja de 

l’entorn de l’INS. 

 Participar en la millora del comiat dels alumnes i famílies 

de l’INS (4t ESO i 2n Batx). 

 Potenciar l’Estada en l’empresa (1r Batx). 

 Cinquena llengua: Alemany. 

 Propostes de millora dels resultats de la Prova 

d’Avaluació externa de 4t ESO... 

 

PROVES 4 ESO.Comparativa Cat-STCC-INS taradell.ppt
PROVES 4 ESO.Comparativa Cat-STCC-INS taradell.ppt


PER…  
 

  Formar part de la Xarxa de  

    col·laboradors i col·laboradores de l’AMPA 
 

  Formar part de l’AMPA: 

  - Dia de reunió: 

     * Darrer dilluns de mes a les 21:00 h a l’INS 

     * Propera reunió: 28 de novembre  

 



DUBTES, PROPOSTES... 
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ampa de l’ins  
Taradell…  
 
      


