
AMIPA INS Josep Brugulat  

Associació de Mares i Pares d’alumnes 
de l’Institut Josep Brugulat de Banyoles 

 
 

Benvolgudes famílies, 

 

La Junta de l’Associació de Mares i Pares volem donar la benvinguda a les famílies de l’Institut, 

tant a les que hi veniu per primera vegada, com a les que repetiu, tot desitjant que tinguem 

tots un bon curs. 

 

Creiem que les mares i els pares som fonamentals en el procés educatiu dels nostres fills i 

filles i volem encoratjar-vos, juntament amb els professors, a participar activament en aquest 

procés. 

 

La col·laboració de les famílies suposa un compromís en la millora de l'educació, alhora que 

estén ponts de comunicació amb les professores i els professors. També ajudem a reivindicar i 

millorar la qualitat de l'ensenyament, defensant els interessos de tothom. Fem entendre als 

nostres fills i filles la necessitat de comprometre's en la societat on els ha tocat viure, a créixer 

en la responsabilitat, donant exemple d'implicació en l'educació de manera altruista. 

 

A més dels avantatges econòmics com ara el descompte en la venda de llibres, la col·laboració 

de les famílies és imprescindible per ajudar econòmicament en les necessitats no cobertes per 

l'administració, tant en projectes com en activitats. Durant els últims cursos, l’AMIPA INS 

Josep Brugulat ha realitzat les següents activitats i col·laboracions:  

 

ACTIVITAT GENERAL. Venda de llibres, gestió del menjador i de les matrícules. Participació 

en el consell escolar i municipal. 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS. “Eduquem en família” - Cicle de xerrades per 

a pares i nens organitzades per l’Ajuntament. 

ACTIVITATS LÚDIQUES. Servei de bar en la quina pro-viatge fi de curs 4t ESO.  

ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’INSTITUT. Biblioteca, sortides, xerrades... 

APORTACIONS ECONÒMIQUES EN MILLORA DE L’INSTITUT. Finançament de la 

contractació de l’educadora social i del/la professor/a de conversa en llengua anglesa. 

Contractació de personal en les tasques de manteniment a l’estiu. Manteniment mensual del 

pati i zones enjardinades (COIET). Col·laboració econòmica en la compra de material per a les  

aules (projectors interactius, portàtils, cadires, pissarres, fusta, rètols...)   

 

Us volem dir que estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment o per fer-nos 

saber les vostres inquietuds i que podeu contactar amb nosaltres o bé personalment o bé a 

través del correu electrònic amipabrugulat@gmail.com o la reunió de la junta de cada primer 

dimecres de mes. 

 

Tothom pot pertànyer a la Junta Directiva o cooperar amb l’AMiPA en les activitats que es 

realitzin. Aprofitem l’ocasió per convidar-vos a formar-ne part, a aportar les vostre idees i 

suggeriments, que seran rebuts de molt bon grat. Ens reunim a l’Institut cada primer dimecres 

de mes.  

 

Per això, us animem a participar en aquesta grata activitat com és l’educació i benestar dels 

nostres fills i filles, fent èmfasi que NECESSITEM EL SUPORT DE TOTHOM!!! 

 

Salutacions cordials, 

 

Junta AMIPA INS Josep Brugulat  

 

Banyoles, juny de 2016 
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