
A.M.P.A INS Flos i Calcat – Avinguda Río de Janeiro 92,
Associació de Mares  i  Pares d'Alumnes. 08016 Barcelona – 93 3542961
 ampaflos@gmail.com
 
 

 
Una cordial Salutació a Tots/es: 
 

Finalitzant el curs 2016/2017, que per als nostres fills/es ha estat ple de reptes i 
oportunitats, de manera especial per als/les nous/ves alumnes de primer de l'ESO, la junta 
directiva de l'AMPA, aprofita per saludar-los i donar-los la benvinguda. 
 

• Actualment la junta directiva està formada per: 
 
Presidenta: Maribel Gonzalez 
Secretaria: Sandra Villegas 
Tesorera: Yolanda Martínez 
Vocal: María Santiago 
 

• Qui som?  
Som un nombre important de pares, mares i tutors que preocupats per la formació 

dels nostres fills/es, ens associem amb la finalitat de millorar la formació i educació dels 
nostres fills/es.  

La nostra funció principal és representar-los en els consells escolars i col.laborar en 
la mesura de les nostres posibilitats amb la Direcció del centre. 
 

• Per què m'interessa fer-me soci?  
Partint de que la quota és tan sols de 15€ anuals per família, a canvi rebrà: 

1. descomptes en llibres de text i material escolar, amb el distribuïdor de l'Ampa. 
2. Descomptes i beneficis en totes les activitats organitzades per l'AMPA.  
3. Informació via correu electrònic de totes les activitats i esdeveniments que es duguin 

a terme a l'institut. 
4. (NOTA IMPORTANT. Facilitar correctament el correu electrònic, serà la nostra eina 

de comunicació) 
5. Assesorament sobre beques i altres ajuts. 
6. La satisfacció de poder ajudar per mitjà de l'AMPA als/les alumnes del centre. 

 
• Projectes per al nou curs 2017/18  
1. Xerrades informatives i tallers sobre mètodes d'estudi.  
2. Xerrades orientades per a pares, mares i tutors sobre l'adolescència impartides per 

professionals de la psicologia en l'àmbit juvenil. 
3. Implicació directa en les activitats extraescolars i d'esbarjo dels cursos de l'ESO i de 

Batxillerat. 
4. A la junta directiva li agradaria la implicació de tots els pares, mares i tutors dels 

alumnes del centre per aportar idees i opinios per a millorar l'educació dels nostres 
fills/es, que es el que realment ens interessa. Tan mateix, podeu contactar amb 
nosaltres cada dimecres al centre entre les 17,30 i les 19 hores o via e_mail: 
ampaflos@gmail.com 



• Criteri econòmic:  
Les subvencions i ajudes rebudes es redirigiran als projectes presentats a aquest cas.  
El recaudat per les quotes dels socis, s'invertirà en tot el relacionat a millorar la 

qualitat educativa. 
 

Sense més i esperant haber-los ajudat a conèixer una mica més l'AMPA, en nom de tots/es 
els/les asociats/des i de la junta directiva d'aquesta associació, els donem la benvinguda. 
 
 
 
 

Junta Directiva del A.M.P.A 


