Associació de Mares i
Pares d’alumnes de
l’Institut
Federica Montseny

Adreça: Carrer Oporto S/N
Telf. Mòbil: 608119520. Silvia o Toñi.
Adreça electrònica: ampaiesfedericamont@hotmail.com

Qui som ?
L' AMPA de l' Institut Federica Montseny és una associació de pares i mares de l' institut sense
ànim de lucre, amb l’objectiu que els nostres fills i filles puguin rebre una educació integral a
través de:









Establir unes relacions i una comunicació el més fluïdes possibles amb l' equip directiu i l' equip
docent del centre.
Tenir cura dels serveis complementaris perquè puguin oferir un bon funcionament educatiu.
Gestionar la venda de llibres de text.
Gestionar totes les quotes destinades a la inversió de material fungible i no fungible, així com
sortides i viatges de tota la comunitat educativa.
Participar en el Consell Escolar així com a les seves comissions, en el Consell Municipal i en la
Comissió Permanent.
Col·laborar i participar en totes les festes i esdeveniments del centre.
Estudiar i portar a terme nous projectes aportats per les famílies.

Què fem?
Com ja sabeu, en aquesta etapa educativa és molt important que no oblidem que ens hem
d'implicar tots plegats en l' educació dels nostres fills i filles. És per això que, des de l'AMPA, us
convidem a participar i fer possible la nostra col·laboració en aquestes aspectes que tenen com a
eix vertebrador la millora de la qualitat de l' ensenyament.
Des de l’AMPA intentem participar en la gestió de totes aquestes activitats, però no ho
aconseguirem sense el vostre suport.
Us esperem a tots i totes a les reunions que fem.

Reunions amb l’AMPA:
1r. Dimarts de cada mes a les 18.30 hores.
Durant aquest curs els membres de l’AMPA som:
Presidenta: Rosa.

Tresorera: Toñi.

Secretaria: Silvia.

Vocals:

Isabel, Mª del Mar, Maribel, Jordi, Magdalena, Verónica, Julia, Lidia, Paqui, Manoli i Mayka.

