
 

 

 

 

AMPA de l’INS  

Taradell…  

 

          som TOTS i TOTES … 

 



ORDRE DEL DIA 

Rebuda de les noves famílies. 

 Escoltem... al Carles Capdevila.  

Activitats i propostes de millora. 

Gestió econòmica. 

 Propostes de futur.  

 Precs i preguntes. 

 



Rebuda de les noves 

famílies 



https://www.youtube.com/watch?v=dd_z-pnGKaU


 Perquè l’educació dels nostres fills i filles 

és molt important. 

 ... perquè el que succeeix a l’institut forma 

una part important de seva educació.  

 ... perquè hi ha coses a millorar i moltes 

coses a fer... i no es fan soles... 

 ... perquè podem ajudar, facilitar les coses 

a l’Equip directiu, als professors. 

Perquè una ampa a l’ins 



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

 

◦ Inscriure’s: Full de dades. 

◦ Pagament la quota anual per família 
de 19 euros. 

 

 

 

388 socis (92%) 
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PROGRAMA DE 

RECICLATGE DE LLIBRES 

DE L’INS TARADELL  

Curs 2016-17 



INICIATIVA DE L’AMPA 
6è any que l’INS Taradell porta a cap aquesta 
iniciativa amb l’empresa Iddink. 
 

 

 
Resultats : 
 

 Participació: 388 dels alumnes (92%). 

 Descompte: 58% pels Ecobooks i del 5% pels 
llibres nous (llibres d’exercicis). 

 Estalvi global: 54.000 €  

 Estalvi promig per alumne: 130 € 

 Índex de satisfacció de les famílies: 96,1% 



 

 

 

 

 

 

 

 
 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. 

 





Retorn dels llibres 
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Curs 2015-16 

Curs 2017-18 



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

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

 

Diàlegs del 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”  

Dme – 26/04/17 
19:30 h 

Montserrat Oliveras 

Què estudiarà? De 
què treballarà? Les 

decisions més difícils.  



 Lloc: Biblioteca INS Taradell 

 
 
 

Dma 17/10/17 
20 h 

Albert López 

La comunicació adequada 
entre adolescents a 

l’entorn 2.0 – 
ciberassetjament“ 

2n Trimestre 
Grup Fita 

(Núria Grases) 
“Qui t’entengui que et 

compri” 

3r Trimestre 
Núria Simó  

(Dep. Pedagogia 
UVic) 

Democràcia i escola 

Propostes pel curs 2017-18 



Curs 2014-15 

Curs 2015-16 



◦ 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 





Propòstes de sortida 

familiar pel curs 2017-18 
 

 

 

 

 
 

Sortida a Viladrau              Platge d’Argelès 



BLOG DE L’AMPA 
set/2016 

Curs 2016-17 



 Correus convidats al Blog: 719 

 Confirmats (11/2017): 291 (40,5%) 

http://ampainstaradell.com/blog/ 





Continguts del Blog de l’AMPA  

 Activitats:  

◦ Reciclatge de llibres 

◦ Diàlegs en família 

◦ Sortides 

 Informació: 

◦ Reunions: ordres del dia 

◦ Fulls informatius 

◦ Qui som?, Estatuts, Presentacions de les 

Jornades de portes obertes, Assemblees, etc. 

 Propostes de millora, pàgines d’interès... 



2017-18 





REUNIONS DE L’AMPA 

 Reunió de l’AMPA (mensual). 

 Reunió l’AMPA amb Direcció (mensual). 

 Reunió de la Comissió mixta de promoció 
de l’INS Taradell (AMPA+Equip directiu+professorat+alumnat). 

 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 

REBRE TOT EL QUE CONSIDEREU OPORTÚ. 



 

 Reunió mensual amb direcció 
 

◦ Mensualment l’AMPA es reuneix amb Direcció per a 

tractar temes comuns i de la marxa general de l’INS.  

◦ Per ex, entre els darrers temes tractats: vaga d’estudiants,  

aspectes de cooperació mútua (cartell Fira de l’avet, SMS, 

col·laboració Butlletí de l’INS, gravació Diàlegs en família, 

Fulls de dades de l’AMPA, Enquesta taula de convivència. 

◦ També: problemes de convivència. 

◦ Pendents:  estada empresa, prova d’avaluació externa 4t 

ESO, recuperacions a Batx,  Alemany, treball de recerca, 

puntualitat professors, temari incomplert,... manteniment 

del pati i exterior de l’INS. 
 



Col·laboració Departaments de 

l’INS curs 2016-17: 

 Departament de Català:  

◦ Teatre de 4t d’ESO. 

◦ Sortida al Teatre Lliure. 

 Departaments de Socials i Ciències: 

◦ Sortida al Parc Natural del Montseny. 

 Departament d’educació Física (biblioteca): 

◦ 2 Micròfons sense cables. 

  Departament de Matemàtiques: 

◦ 3 Jocs “Othello”  

 “Reconversió de la inversió”: 

◦ Pissarra digital. 

◦ Canó projector.  Prestatgeria 

5.500 € 



 Reunió Comissió mixta de promoció     

de l’INS Taradell 
 

◦ Cada 2 mesos l’AMPA es reuneix amb l’equip directiu,  una representant 

dels professors i una representant dels alumnes, per a tractar:  

◦ Per exemple, entre els darrers temes tractats: “Un pas mes” 

(qüestionari pels ex-alumnes de 4t), web de l’INS. 

◦ També s’ha tractat el tema del Cartell de la Fira d’Espinelves, 

l’Excel·lència en llengües estrangeres (proposta pel 3r trimestre, 

matins a concretar. Farien grups de 15 alumnes de 2n i 3r d’ESO. A l’aula 

hi hauria el ponent i el professor/a d’anglès. Tema lliure a consensuar. 

Dinàmica interactiva. Preferentment pares o mares nadius. Prof. de 

contacte: Jordi Codinach). 

    L’AMPA va proposat també de demanar la participació d’antics alumnes i 

voluntaris/es de les Acadèmies de Taradell. 

◦ També se'ns va informar del Taller de meditació a 2n de Batx pels 

membres de Centre de Meditació Tushita del Muntseny. 3 sessions. 

Gratuïts. Docents: Marina Brucet i Hans Burghardt. 

 



2017-18 





FULLS 

INFORMATIUS 



 Fulls informatius trimestrals i col·laboració amb el 

Butlletí de l’ins. 

 Col·laboració de l’AMPA 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. 

 Promoció d’activitats solidàries: Campanya “Joguina 

solidària” (Nadal). Campanya d’estalvi energètic a casa 

(maig/2015).  

 Tramitació d’ajudes i subvencions per l’ampa. 

 Embolcalls. Preu: 2 euros/unitat. Venda a Consergeria 

 Enquesta de millores i noves propostes a l’ampa. 

ENQUESTA de VALORACIÓ del curs 2014-15.ppt


A l’atenció de l’Àngel Pozas.  

Director de l’INS Taradell 

 

Benvolgut Àngel,  

 

A la darrera reunió de l’AMPA INS Taradell, vam acordar fer-te arribar aquesta nota per tal que, de la manera que consideris 

adient, agraeixis a tot el professorat l’interès i l’esforç que han dedicat  al curs que s’acaba. 

Voldríem que fessis arribar especialment la nostra gratitud a tots aquells professors i professores que, de 

manera  desinteressada, han dedicat temps i esforços més enllà del seu horari laboral als nostres fills i filles, i 

que han assumit, amb una valentia cada cop més inusual, un nivell de responsabilitat que reconeixem amb 

molt de respecte.  

Ens referim concretament als professors i professores que han organitzat i han fet possible l’intercanvi amb el Collège Saint 

Exupéry de Contres de 4t d’ESO, el viatge de fi de curs a Cardiff de 1r de Batx., la sortida del Treball de Síntesi de 3r d’ESO a 

la Garrotxa, les estades lingüístiques de 2n d'ESO a Tossa de Mar, la sortida per al projecte de recerca i final de curs de 4t 

d’ESO a Terra Alta, i altres sortides acadèmiques que no impliquen pernoctació però sí una dedicació més enllà del compliment 

estricte de les obligacions laborals, que els pares i mares valorem molt; com ara les sortides del departament de socials (al 

Brull, a Girona, a Barcelona, a la Jonquera, etc.), del departament d’experimentals (Cosmocaixa, caminades per l’entorn), les 

obres de  teatre o espectacles que organitzen els diferents departaments de llengua, les activitats d’educació física (esquiades, 

curses d’orientació, etc), i de visual i plàstica... 

També volem agrair els 2 clubs de lectura en llengua anglesa que s’han portat a terme a la biblioteca de Taradell en horari de 

tarda i vespre i que van estar oberts a tot el públic; les activitats de motivació (com la darrera Observació Astronòmica  per 3r 

d’ESO el divendres 16 de juny a la nit), l’acompanyament dels alumnes durant tots els dies de selectivitat i potser un etcètera 

que se’ns escapa perquè no sempre tenim coneixement de totes les activitats que duen a terme els professors i professores 

del nostre Institut fora del seu horari laboral estricte. 

A tots i cadascun i cadascuna, el nostre agraïment més sincer. 

 

Que tingueu un bon estiu que segur us heu ben guanyat. 

AMPA INS Taradell 

 



GESTIÓ ECONÒMICA 

 



Col·laboració econòmica de 

les famílies a l’INS: 
 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA 

MATERIAL 
S’INVERTEIX EN: 

 

- Agenda, Material de 

laboratori, Material per 

a visual i plàstica, 

Tecnologia, Mapes, i 

Fotocòpies. 

 

 

 

QUOTA D’AMPA: 
 

- Pissarres digitals, Festes (Nadal i 

final de curs), Vals St. Jordi, Premis 

Recerca, Propostes Departaments, 

- Sortides familiars, Teatre  

- Xerrades,  

- Material robòtica, prestatgeries 

- Embolcalls, Orla, etc. 





Pressupost curs 2017-18 



Junta AMPA 

Curs 2016-17 





S’aprova la NOVA 

JUNTA de l’ampa ? 



S’aprova la  

GESTIÓ de l’ampa ? 



I per acabar... 

 



 Assetjament entre iguals: 

◦ Treball conjunt entre les AMPAs de Taradell i Serveis socials de 

la Mancomunitat i Ajuntament. 

 ENQUESTA dirigida als pares i mares i també els alumnes. 

 Propostes de millora. Circuïts. Formació. Etc.  
 

 Col·laboració entre iguals: 

◦ XERRADA dirigida a les AMPAs de Taradell, Equips Directius i 

Professors, Mestres de Taradell, alumnes delegats i alumnes 

mediadors. Dia 12 d’abril a les 19 h a l’INS. 

◦ Ponents: David Durant. Grup de recerca d’Aprenentatge entre 

iguals (GRAI) de la UAB (http://grupsderecerca.uab.cat/grai/)  
 

 Taller “Com parlar en públic i exposició oral”. 

Farem més… 



 Seguir col·laborant en les millores del centre.  

 Seguir impulsant iniciatives dels Departaments. 

 Propostes Prova d’Avaluació externa 4t d’ESO. 

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

 Promoure una cinquena llengua: Alemany. 

 Participació de les famílies en el Comiat dels 

alumnes d’ESO i Batx. 

 Promoure una major participació dels alumnes i 

antics alumnes. 

 Millorar el blog: incloure activitats en família, educació 

del lleure i iniciatives per un major compromís comunitari... 

 Promoure la participació de + pares i + mares. 

 

Voldriem fer més… 



 1 Voluntari/a de 1r d’ESO que volgués i                       

pogués participar amb l’AMPA. 

 Voluntaris/es que els agradés participar en 

activitats concretes: 
 

◦ Reciclatge de llibres                  NOVES: 

◦ Diàlegs en família 

◦ Sortides familiars 

◦ Cine fòrum 

◦ Festes de l’INS 

◦ Millores del blog 

Us necessitem... 



DUBTES, PROPOSTES... 
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AMPA de l’ins  

Taradell…  

 

          som TOTS i TOTES … 

 


