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Subscriu-te al 
BLOG de l’AMPA 

http://ampainstaradell.com/blog/ 

AMPA INS Taradell 
Curs 2016 - 17 
 
 

A final de curs, com cada any, toca fer balanç de la feina feta i d’endreçar pel 
proper, la feina per fer... 
 
Però abans, volem agrair l’esforç del nostre Equip Directiu (ED), dels caps de departament, dels 
tutors i tutores, de l’equip de psicopedagogia, dels responsables d’activitats, el secretari, les 
conserges, els delegats d’alumnes, els representants del Consell Escolar i com no, a tots i totes 
les alumnes del nostre Institut... que junts hem fet possible aquest curs escolar. 
 

Quina és la feina feta des de l’AMPA? 
 
Associació: 

- Nombre d’alumnes INS Taradell: 412. Famílies: 351. Famílies sòcies: 329 (94%). 
- Junta actual, som 6 persones: Nacho López, Mireia Segalés, Gerard Bové, Iolanda Cano, 

Mònica Llovera i Jordi Espinàs. 
- Assemblea de l’AMPA (24 nov/16). 

 

Reunions: 
- Mensuals d’AMPA. 
- Mensuals d’AMPA amb direcció. 
- Comissió mixta de millora de l’INS Taradell. 
- Consell Escolar de l’INS Taradell. 
- Consell Escolar Municipal. 

 

Col·laboració de l’AMPA amb l’INS Taradell: 
- Pagament d’una pissarra digital+canó (2.025€). 
- Compra de 300 unitats d’embolcalls (1.346 €). Venda a Consergeria pel preu de 2€. 
- Taller de Teatre de 4t d’ESO (1.080€) 
- Vals Premis Jocs Florals de St. Jordi (750€) 
- Premis Treballs de Recerca de Batxillerat (80€) presentats a la Biblioteca del Centre Cultural 

Costa i Font el dia 2 de desembre/16. 
- Orles (126€) 
- Esmorzar Nadal (743€) + obsequi per a les dues conserges i secretari (86€). 
- Piscolabis de Fi de curs (700€).  

 

Blog de l’AMPA.  
- Inaugurat el setembre de 2016 gràcies a la 

valuosa col·laboració de Josep Mª Vilar. 
- Nombre de persones inscrites: 221. 

 

Reciclatge de llibres.  
- Total alumnes que han participat 90%.  
- Estalvi promig per alumne: 130€. Estalvi global: 54.000€ . Índex de satisfacció: 96,1%  

 

Consell Escolar. Renovació. Aquest curs s’ha renovat la plaça de representant del Sector pares que 

ocupava Jordi Espinàs. Va sortir escollida Meritxell Catalan, per a 4 anys. 
 

Diàlegs en família: 
- 1r Trimestre (13 des/16). Taller: Prevenció de les violències de gènere a través de l’educació 

afectiva i sexual. Ponent: Fundació Candela. 
- 2n T (2 feb/17): Taller "A contracorrent". Diputació de Barcelona. Ponent: Núria Grases 
- 3r T (26 d’abril/17). “Què estudiarà? De què treballarà? Les decisions més difícils” de 

Formació de FAPAES. Ponent Montserrat Oliveras. Directora d’Educaweb. 
 

http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/AMPA-INS-Taradell.-Correus-i-adreces.-Curs-2016-17.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/ASSEMBLEA-curs-2016-17.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/index.php/informacio-de-les-reunions-amb-direccio-i-amb-consell-escolar/
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/Full-informatiu-Consell-Escolar-pares-mares-2016.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/1_1617.-Full-informatiu_Di%C3%A0legs-en-fam%C3%ADlia-AMPA_241016.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2017/01/2-Full-informatiu_Di%C3%A0legs-en-fam%C3%ADlia-AMPA_020217.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2017/04/Full-informatiu_Di%C3%A0legs-en-fam%C3%ADlia-AMPA_26.04.17.pdf
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Sortides familiars.  
- 13 de gener/17.Teatre Lliure de Barcelona: Les noces de Fígaro, de Beaumarchais. Proposta 

del Prof. Pere Roca. Total 62 persones entre alumnes, pares i mestres. Preu entrades+bus: 944€ 
i autobús: 440€.  

- 14 de maig/17. Sortida guiada al Parc Natural del Montseny. Viladrau. Preu guia: 350€ 
 

Dies Internacionals. A proposta de l’AMPA i amb la participació de l’ED aquest any s’ha iniciat:  

- 1rT. 25 nov. Violència de gènere. Amb la particpació de la Mancomunitat La Plana. 
- 2n T. 8 març. De la dona. 
- 3r T.9 de maig. Dia d’Europa  

 

Comissió Mixta de millora de l’INS Taradell. A proposta de l’AMPA i amb l’aprovació per l’ED i el 

Consell Escolar, es constitueix el 6 de febrer/2017. 
- Objectius inicials de l’AMPA:  

o Treballar per una atenció integral de la diversitat.  
o Fomentar la cultura de l’esforç i promoure el talent. 
o Fomentar la solidaritat entre alumnes. 
o Donar visibilitat a tota aquesta feina. 

- Acords i aspectes a treballar: 
o Programa “Un pas més”. Coneixement dels exalumnes. 
o Millora de la web de l’INS.  
o Promoció integral de la diversitat. A proposta dels Departaments l’AMPA va acordar 

subvencionar les següents iniciatives: 
 

Activitat Pressupost 

Vals ABACUS (premis) per a incentivar el treball i la feina ben feta: 
Matemàtiques, anglès, francès i programa ILEC 

1.362,00 

Micròfons sense cables per a la biblioteca i educació física 150,00 

Sortida/descoberta històrica i de la natura al Parc Natural del Montseny 350,00 

Joc “Otelo” del Departament de Matemàtiques 100,00 
 

o Creació de l’Associació d’exalumnes.  
o Comiat dels alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batx. 
o Col·laboració entre iguals.  

 

Fulls informatius extraordinaris editats per l’AMPA: 
- Retorn i compra de llibres pel curs 2016-17 (Juny/16). 
- Preparant l’Estiu 2017. Informació de colònies, camps de treball, voluntariat, sortides, etc. 
- Enquesta 30 preguntes/propostes: Com podem millorar el rendiment escolar dels nostres fill/es?  
- Escollir estudis a 4t d’ESO – Batxillerat – Universitat - Mòduls. Orientació acadèmica. 
- Renovació Consell Escolar INS Taradell (nov/16).  

 

Col·laboracions des de l’AMPA: 
- Acollida famílies de 1r d’ESO (set/16) 
- Full informatiu del Carnaval de Taradell 2017. 
- Portes obertes INS Taradell (Ds 11 març/17). 
- Jocs florals de Sant Jordi. Puntuació dels treballs dels alumnes d’ESO. 
- Taula de convivència. Participació (8 maig/17). 
- Xerrada d’exalumnes de l’INS dirigida als alumnes i famílies de 2n de Batxillerat (28 abril/17). 
- Butlletí de l’INS: 

o Des/16. Com podem millorar el rendiment escolar dels nostres fill i filles.  
o Maig/27. Resum de l’activitat de l’AMPA curs 2016-17. Propostes de futur. 

 

Altres: 
- Seguiment de les millores exteriors de INS: bancs, pintades, arbres arrencats, neteja, filtració 

d’aigües al mur exterior, etc. 
- Informacions des del Blog: Campanya de productes de neteja (iniciativa de 3r d’ESO), Cursos 

d’estiu de l’UAB, Beques escolars i extraescolars, Premi literari Solstici 2017, Parlem d’economia 
amb els joves, Carnaval de Taradell. 

http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/Sortida-familiar.AMPA_.Lliure041116-1.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2017/05/VILADRAU-Sortides-familiars_-AMPA_140516.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/1.Reuni%C3%B3-Comissi%C3%B3-mixta-INS-Taradell.06.02.17.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/Full-informatiu-LLIBRES-Curs-2016-17.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/Estiu-colonies-camps-de-treball-2016.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/Podem-millorar-el-rendiment-escolar-dels-nostres-fills-i-filles.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2017/04/Informaci%C3%B3-per-a-les-fam%C3%ADlies-PAU-Graus-i-Cicles-Formatius-2017-1.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/Full-informatiu-Consell-Escolar-pares-mares-2016.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2017/05/Acollida-families-1r-ESO-set-2016.1.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/Portes-obertes-mar%C3%A7-2017.pdf
http://ampainstaradell.com/blog/index.php/2017/04/26/que-tagradaria-saber-de-la-universitat/
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SI TU COL·LABORES, FAREM MÉS...!! 

 

AMPA INS Taradell.  
Curs 2016 - 17 
 
 

Propostes de futur:  
 
 

De cara el Curs vinent, tot i que som poques persones, si podem, ens plantegem mantenir 
l’activitat actual i valorar la possibilitat de millorar i impulsar: 
 
 

 
 
 
 
 

- Compra d’una nova pissarra digital i canó projector per adequar el laboratori de biologia i convertir-
la en aula. Valoració de les conseqüències per la pèrdua d’aquest laboratori. 

- Sol·licitar ajudes econòmiques per a l’AMPA als Ajuntaments. 
- Cinquena llengua: Alemany com a optativa pel curs vinent. 

- Proposta de Diàlegs en família pel curs vinent: 
o “Comunicació adequada entre els adolescents a l’entorn 2.0 (ciberassetjament)”. Diputació 

de Barcelona.  
o “Qui t’entengui que et compri”.  Del Grup FITA (Núria Grases). Cursos de FAPAES. 
o “Com Acompanyar la sexualitat durant l'adolescència".  

- El curs vinent a 1r d’ESO tornarem a tenir 4 grups. Valorar l’ampliació de l’Institut. 
- Major transparència de la informació de les sortides curriculars de l’Institut. 
- Millorar la recollida dels correus electrònics de les famílies. Sol·licitar una major col·laboració per 

part de tutors i tutores d’ESO i Batx. 
- Comiat dels alumnes que deixen l’INS (4t ESO i 2n de Batx) amb la participació de les famílies.  
- Millorar la informació enviada a les famílies de les activitats de l’AMPA: enviaments de SMS. 
- Col·laboració amb la Campanya: 

o Joguina Solidària. Cáritas Taradell. 
o Productes de neteja 

- Proposta de millora resultats de la Prova d’Avaluació externa de 4t d’ESO. Valorar la nostra realitat.  
- Promoure el Suport entre iguals. Aula Lliure. 
- Promoció de premsa (propaganda). Millora de la web de l’INS i col·laborar en l’activitat de promoció 

del centre. 
- Potenciar els treballs de recerca. 
- Potenciar i apostar per l’estada en l’empresa. 
- Promoure/incentivar la participació d’alumnes de l’INS en activitats al poble. 
- Promoure l’Associació d’exalumnes.  

 
 
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, que tingueu un bon final de curs i un molt 
bon estiu. 
 
 
 

                AMPA INS Taradell 


