
 

Si voleu saber els establiments 

que ofereixen descomptes en 

presentar el Carnet de l�AMPA. 

 
Consultar  Pàgina  Web  

www.ampaiesdim.org 
 

HORARI OFICINA 

· Dilluns a dijous de 8 a 12 matí 

· Divendres   de        8 a 10  matí 

 

            

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D�ALUMNES DE 

L�INSTITUT DOMÈNECH I MONTANER 

C/ MASPUJOLS, 21-23 

43206 REUS 

TELÈFON: 977 33 03 07 

Adreça electrònica:  ampaiesdim@gmail.com 



L�Associació de Mares i Pares d�Alumnes �AMPA� té per finalitat 

col·laborar amb l�equip del professorat de l� Institut amb l�objectiu de  

millorar l�educació dels nostres fills i filles. 

Es regeix per una Junta Directiva formada per mares i pares que hi 

vulguin participar. 

·  Organitza diverses activitats extraescolars. 

·  Ofereix diferents serveis. 

·  Col·labora i ajuda en diverses activitats del Centre. 

 

Per ser soci� s�ha de fer una aportació econòmica de 

 

Tindreu un carnet d�identificació amb el qual podran obtenir 

descomptes en diferents establiments de la nostra ciutat.  

Per inscriure�s a les activitats extraescolars i utilitzar els serveis�                

  ser soci de l�AMPA. 

 

· Futbol. 

· Tècniques d�estudi. 

· Anglès. 

· Francès 

· Alemany 

· Impressió 3D, Robòtica, Drons.... 

 

L�AMPA informarà específicament de les condicions de les activitats 

extraescolars �horaris� dates d�inscripció��� i de la utilització del 

serveis. 

· Servei de reserva  de  llibres  i  material  escolar,  per  al  curs   

2020-2021, amb descompte per als  socis. Els socis que 

reservin els llibres i/o material escolar a l�AMPA, se�ls hi farà 

entrega gratuïtament de  la carpeta de l� Institut�   

· Servei de taquilles d�  

 -  primer any (manteniment+cadenat+ 6� fiança) 

 -  renovació anual. 

· Servei de taquilles per als  

-  primer any (manteniment�cadenat� �� fiança) 

 -  renovació anual. 

· Servei de fotocopiadores pels alumnes, al vestíbul del centre 

· Servei de préstec de vestits i instruments Tuna. 

· Serveis del �Mercadet 2a. mà� de llibres. 

· Servei de venda de material escolar, durant tot el curs. 

· Subvencions per als  diversos Departaments i Seminaris de        

l� Institut. 

· Organització  de premis i concursos. 

· Realització d�activitats lúdiques i esportives. 

· Ajuda econòmica als socis/alumnes de 4t.ESO o 2n.BAT., que 

vagin al viatge de final de curs. 

·  Participació en la Marató TV3. 

· Col·laboració econòmica en els Orles de 4t.ESO i 2n BAT. 

· Col·laboració amb la festa de la Castanyada.  

· ...Altres ... 

 

 


