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CURS 2020/2021 

Benvolgudes famílies, 

 

Us enviem un seguit d'informació que us pot fer servei. Per qualsevol dubte o qüestió 
podeu consultar el web de l'AMPA o escriure'ns un correu. 

 

1. Funcionament de l'AMPA 

Què és l’AMPA de l’IES GOYA? 

És una associació legalment constituïda formada pels pares i mares de l'alumnat que ens 
reunim, previa convocatòria de la junta, el primer dijous de mes a les 20.30 h: és una reunió 
oberta a tots els pares i mares i, habitualment, també hi assisteix un membre de l'equip 
directiu de l'institut. 

 

Un cop l’any totes les persones sòcies de l'AMPA ens reunim en Assemblea General, que és 
el màxim òrgan de decisió. L'assemblea és fa durant la primera quinzena d'octubre. 

 

La participació de les famílies en la vida de l’institut és molt important, i està bàsicament 
vehiculada a través de l’AMPA. 

Qui formem part de l’AMPA de l’IES GOYA? 

En formem part tots aquells pares i mares de l'alumnat de l’escola que vulguem col·laborar 
en la gestió de l'institut, encara que no hi treballem d'una manera directa. 

 

I els que tenim ganes i volem dedicar una estona del nostre temps per millorar l’institut, 
podem formar part de la junta, de les comissions, assistir a les reunions convocades, tot el 
que vulguem. 

Cóm està organitzada l’AMPA de l’IES GOYA? 

La junta de l'AMPA administra i regeix l'associació, i convoca les reunions de junta oberta, 
reunions en què prenem decisions de forma democràtica totes les persones que hi assistim 
respecte els assumptes que ens proposa l'institut o les mateixes famílies i en què les 
comissions de treball informen de la feina feta. 
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A la junta de l'AMPA tenim contacte directe amb l'institut, mantenim una estreta 
col·laboració amb l'equip directiu per fer un seguiment del curs i col·laborem en aquells 
temes en què l'opinió de les famílies o els recursos que podem aportar.  

 

Al web de l'AMPA podeu consultar els estatus de l'associació, els membres de la junta 
actual i altra informació d'interès. 

L'AMPA disposa de comissions de treball formades per mares i pares (algunes t ambé per 
membres del professorat) i estan distribuïdes per àrees amb unes tasques que s'executen 
durant el curs, i són les següents: 

 Armariets 
 Extraescolar d’idiomes 
 Menjador 
 Informàtica i web 
 Cultura 
 Banc de llibres 

 

En les reunions de Junta s’informa de les decisions que s’hagin pogut prendre o de la feina 
feta a cada comissió. 

Què fa l’AMPA de l’IES GOYA ? 

 Gestiona el Banc de Llibres (llibres de l’ESO i llicencies digitals), que funciona des del 
curs 2007-2008. 

 Gestiona el servei de biblioteca amb una persona contractada durant 16 hores 
setmanals per que en faci el control. 

 Dona suport al projecte de intercanvis dels alumnes de 1r Batxillerat 
 Gestiona el funcionament dels armariets (taquilles). 
 Col·labora i dona suport al centre en diferents projectes, sempre pensant en un 

millor aprofitament cap a l'alumnat. 
 Supervisa el menjador, que està gestionat per Horta Serveis. 
 Organitza cicles de xerrades per als pares i mares amb temes d’interès general. 
 Col·labora amb el centre en el manteniment i millora de la xarxa informàtica. 
 Gestiona les activitats extraescolars sempre que hi hagi quòrum per iniciar-les. 
 Ha creat i manté la web: https://ampaiesgoya.com amb informació actualitzada 

d’interès per a les famílies. 
 Col·labora amb l’àrea de plàstica realitzant un concurs de punts de llibre i de postals 

de Nadal. 
 Participa en els premis dels jocs florals per Sant Jordi i dona suport als seus actes. 
 Prepara i promou sopars i trobades per a tota la comunitat educativa. 
 Dona suport als alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat en els seus actes de fi 

d’etapa. 

Posem a la vostra disposició el formulari https://forms.gle/BP82T1bA4AUofYRa8 perquè ens 
feu arribar els vostres correus electrònics per enviar-vos les convocatòries d'assemblees i 
de juntes obertes, així com altra informació que creiem necessària i perquè ens digueu si 
voleu un armariet pel vostre fill o filla (per les persones associades a l'Ampa l'ús de 
l'armariet és gratuït).  
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Aquest mateix formulari és el que heu de fer servir per inscriure'us al servei de menjador i 
extraescolars de l'institut, gestionats per Horta Serveis. Aquest formulari el podeu fer servir 
tan si teniu els fills o filles a ESO com a Batxillerat.  

2. Les quotes 

Quotes curs 2020-2021 

Us enviem les quotes previstes per al curs 2020-2021. 

La quota de l'AMPA es va aprovar a l'assemblea general de l'associació el 2 d'octubre de 
2019. 

En la resta de quotes la quanitat és aproximada i la definim basant-nos en el que vam pagar 
el curs passat. 

CONCEPTE CURS IMPORT OBSERVACIONS 

Quota AMPA ESO i 
Batxillerat 

50€ 

Un ingrés anual per família (es 
carregarà al membre petit de cada 
família, si forma part del banc de 
llibres). Inclou poder gaudir de 
qualsevol dels serveis que us detallem 
a continuació incloent-hi un armariet 
per alumne o alumna. 

Assegurança Accidents 
AMPA 

______________________ 

Assegurança obligatòria 
Institut / Ensenyament 

1r i 2n ESO  

___________ 

3r i 4t ESO 

 

24€ 
__________ 

 

1,12€ 

Un ingrés anual, Assegurança 
Accidents AMPA o Institut / 
Ensenyament per a alumne o alumna 

Material institut 
ESO i 
Batxillerat 50€ Un ingrés anual per alumne o alumna 

Banc de Llibres ESO 

42,50€ Llicència Plataforma Digital total 
matèries 

15,00€ Llicència Digital Anglès 

Banc de Llibres ESO Gratuït Pack de llibres de consulta al aula 

 

 



 

Pel que fa als llibres d'ESO, l'únic llibre que hi ha en suport paper és el d'exercicis d'anglès. 

Pel que fa als llibres de Batxillerat, atès que l'institut s'està plantejant introduir els 
ordinadors en aquests cursos, encara no tenim informació de com es podran comprar, tant 
si són en paper com si són llicències digitals. Quan ho sapiguem us informarem. 

PAGAMENT DE QUOTES: 

L'enllaç https://iesgoyabcn.rebooks.cat , que està gestionat per l'associació Assaice, entitat 
sense ànim de lucre i de suport a les Ampes, serveix per donar-vos d'alta com a persones 
sòcies  i pagar: 

- la quota de l'Ampa (si l'alumna que es matricula té un germà o una germana al 
centre només s’haurà d’abonar una quota de l'Ampa) 

- la quota d'assegurança d'accidents (obligatòria a 1r i 2n d'ESO)  

- la quota obligatòria de material per l'institut 

- les llicències digitals (llibres electrònics) i el llibre d'anglès en suport paper 

Des de l’AMPA us recomanem que feu el pagament amb targeta, això us estalviarà haver de 
fer una transferència a l’estiu i podeu demanar a la vostra entitat financera un millor 
esglaonament de l’import total que el que us podem oferir nosaltres. 

Atès que a l'AMPA hem de controlar les despeses, si hi ha rebuts retornats les despeses 
aniran a càrrec vostre. 

Recordeu que la quota de l'AMPA és familiar i, en el cas dels germans o germanes, se’n fa 
càrrec l'alumne o alumna més jove. 
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