
 
 
 

 

AMPA de l’INS  
Taradell…  

 

          som TOTS i TOTES … 

 



PROFESSORAT 

AMPA 
(famílies) 

ALUMNES 



Perquè una ampa a l’ins 

 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... 

 ... podem ajudar, facilitar les coses a 
l’Equip directiu, als professors. 





 Curs 2019-20 

 QUÍ SOM A L’AMPA? 







 

  Correus entrats: 863. Confirmats: 268 (31%). 

  Entrades publicades cada curs: 20-25. 
 

  Entrades més visitades: 

-  Diàleg en família sobre noves energies (444). 

-  Guia dels pares i mares per a les reunions amb el tutor o tutora (359). 

-  El millor estiu de la seva vida (259) 

-  Retorn i compra dels llibres curs 2019-20 (221) 

 









 Curs 2019-20 

 QUÈ FEM DES DE 
L’AMPA? 





7è any que l’INS Taradell porta a cap 
aquesta iniciativa amb l’empresa Iddink. 

 
Resultats (curs 2018-19):  
 

 Participació total: 436 alumnes 

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

 Resum: 

 Estalvi promig per alumne: 165,07 € 

 Estalvi global: 71.969,88 €  

 Índex de satisfacció de les famílies: 96,5% 



 

 

 

 

 

 

 

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

 Cada curs avaluem els punts forts i els aspectes a 
millorar. 
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 Quota d’AMPA a les famílies amb germans. Retorn el 
juny/juliol. 

 La web d’IDDINK ofereix altres serveix a part dels llibres que 
poden portar a confusió (diccionaris, material, etc.). 

 Algunes famílies van haver de recollir els llibres a les oficines 
de correus. 

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

 Porten els llibres a casa.  

 Responen i resolen les demandes amb rapidesa.  

 Els preus són raonables. 

 L’esforç de l’AMPA i l’INS per a tenir aquest servei de 
reutilització de llibres és també raonable. 





 Activitat de formació dirigida a les famílies, mestres 
i alumnes de Batxillerat. 

 Lloc: Biblioteca INS Taradell. 
 

CURS 2018-19: 
 
 



 

                      CURS 2019-20 
 

 1r Trimestre. 15 de Novembre a les 19:30 h 
     Adolescents, pantalles i xarxes socials. On posar  

     límits. Mancomunitat La Plana.  
 

 2n Trimestre.  
     Eduquem en família: Valors per fer-los  

     créixer. Diputació de Barcelona. 
 

 3n Trimestre.  
     El meu fill@ és diferent. 

     - Cristina Bonfill. Psicòleg de l’Associació Asperger d’Osona 

 
 

Arcadi Oliveres 





curs 2018-19 



 Curs 2019-20 

 COL·LABORACIÓ 
ECONÒMICA DE L’AMPA 



Curs 2015-16 



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. 

 

Des del CURS 2016-17... 
Donem suport a propostes dels Departaments 



 

Aportacions als Departaments 
CURS  2018-19 

 Departament d’Educació física: pintar porteries i cistelles basquet (530€). 

 Departament de Psicopedagogia: Programes de detecció de l’assetjament i 
ciberbulliyng (260€). 

 Departament ViP. Ampliació memòria RAM del seu ordinador + programa de 
disseny (220€). 

 Departament de Socials: Sorral d’arqueologia i material (1.510€).  

 Departament de Tecnologia: Canó projector per a la nova aula (600 €). 

 Departament de Llengües:  

◦ Vals de St Jordi (360€). 

◦ Anglès 4t ESO (1 h fora d’horari lectiu/setm/4 m) (480 €).  

◦ Auxiliar de conversa (speaking en horari lectiu) a 1r de Batx (2 grups) (1.960€)  

 Direcció/INS:  

◦ TV integrada per la nova aula (2.069€).  

◦ 2 prestatgeries per a les 2 aules noves (1r ESO i 1r Batx): 180€.  

◦ Comiat alumnes de 4t d’ESO (orla + sopar) i 2n Batx (esmorzar): 1.100€. 

◦ Premis de Batxillerat (120€)  

◦ Pagament del taxi per a fer l’examen Delf de Francès. 





 Curs de preparació de les competències 
bàsiques d’anglès per alumnes de 4t d’ESO: 
◦ Octubre/18 fins el Gener/19. 

◦ 1 hora setmanal. 

 
 Auxiliar de conversa (figura de conversa 

d’anglès “speaking” a les aules) per a 1r de 
Batxillerat. 
◦ Octubre/12 fins a Maig 2019. 

◦ 2 hores setmanals (en horari lectiu). 



 Reunió de l’AMPA (mensual). 

 Reunió l’AMPA amb Direcció (mensual). 
 Consell Escolar de Centre 

 Consell Escolar Municipal. 

 Taula de convivència (AMPAs de  

    Taradell i Serveis socials de la Mancomunitat  

    i Ajuntament de Taradell). 

 Reunions de treball de la FAPAES.  

L’AMPA QUEDA A LA VOSTRA DISPOSICIÓ PER A 

TOT  EL QUE CONSIDEREU OPORTÚ. 



 Enquesta “assetjament entre iguals” dirigida 
als pares i mares. 

 Fulls informatius: 



2017-18 



L’AMPA també participem:  
 

 Comprem i subvencionem els embolcalls. 

 Coordinació de les famílies via watts amb 
les Delegades de curs dels pares. 

 Tramitem ajudes i subvencions per l’ampa. 

 Comissió Econòmica, de Convivència i 

d’Energia del Centre. 

 Valoració dels treballs de St. Jordi. 

 Acollida de les famílies de 1r d’ESO. 

 Jornada de portes obertes. 

 Contracte vetlladora 10,5 h/setm 

 



2018-19 





Altres  
informacions 













Curs 2019-20 



2019-20 



2019-20 





ENTRADES 
- Quota Socis (19 € x 366 fam): 

6.954€ 

- Iddink llibres: 5.049€ 

- Subvenció Ajuntament           
(2 anys): 2.349€ 

- Embolcalls: 135€ 

 

      TOTAL: 14.487 € 

-   

 

SORTIDES 
 

- Vetlladora: 3.718€ (6 mesos) 
- Sortides familiars (x3): 1.896€ 
- Diàlegs en família (x3): 550€ 
- Col·laboracions departaments: 

- Activitat d’arqueologia: 1.184€ 

- Pintar porteries pati: 530€ 

- Programes Psicopedagogia: 188€ 

- Ampliar ordinador ViP: 270€ 

- Prestatgeries: 140€ 

- Reforç anglès 4t d’ESO: 360€ 
- Speaking 1r Batx: 1.540€ 
- Taller sobre gestió d’emocions i 

parlar en públic: 940€ 
- Celebracions: 

- Esmorzar de Nadal: 940€ 

- Comiat 4t d’ESO (sopar + orles): 483€ 

- Comiat 2n Batx: 33€ 

- Vals St. Jordi 306€ 
- Altres: 405€ 

 
 

 

Assemblea 

AMPA 

Dj 28 nov’19 
TOTAL: 16.821 € 





Curs 2019-20 



 Seguirem impulsant... 
◦ Iniciatives dels Departaments. 

◦ La participació de + pares i + mares. 

◦ La participació dels alumnes i antics alumnes. 

 Seguirem col·laborant en les millores del centre, 

materials i no materials (assetjament). 
 Promovent la col·laboració entre iguals. 

 També volem: 

◦ Potenciar l’Atenció Integral de la diversitat. 

◦ Participar en el Comiat dels alumnes de 4t ESO i 2n Batx. 

◦ Millorar el blog. 

◦ Projecte energètic per l’Institut, etc., etc... 

 Promoure una cinquena llengua: Alemany (2n d’ESO) 

 

 





 Per portar a terme totes aquestes activitats i 
millorar-les... 

 Per engegar-ne de noves... 

 Perquè els nostres fills i filles tinguin un millor 
Institut... 

               APUNTA’T a l’AMPA! 
        La dedicació i el temps el decideixes tu...!! 

 



 1 Voluntari/a de 1r d’ESO per GRUP que 

vulgui i pugui participar amb l’AMPA. 

 Podeu participar formant part de la Junta o 
en activitats concretes: 

◦ Reciclatge de llibres                  NOVES: 

◦ Diàlegs en família 

◦ Sortides familiars 

◦ Cine fòrum 

◦ Festes de l’INS 

◦ Millores del blog 
◦  Comiat dels alumnes 
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