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Benvolgudes famílies: 

L’associació de pares i mares d’alumnes de l’institut La Mallola us dóna la 

benvinguda a l’institut. 

L’AMPA, l’Associació de pares i mares d’alumnes, fomenta la seva raó de ser 

en contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles 

al llarg de la seva estada escolar a l’institut. El diàleg i la col·laboració són 

les seves eines de treball.  

L’AMPA la construïm totes les famílies del centre i estem representats per 

mares i pares voluntaris, que formen part de la junta de l’AMPA. Ens reunim 

el mateix dia que hi  ha consell de famílies i si ja sou part del centre 

coneixereu les activitats que es promouen, però ens agradaria informar-

vos: 

La vostra contribució permet donar suport docent i organitzar activitats 

obertes a tothom. 

 Participació en celebracions molt emblemàtiques del centre com són 

Sant Jordi, i festes de graduació. 

 Adquisició i suport a tots els premis dels diversos concursos en què 

participa l’alumnat. Concurs literari de Sant Jordi, premis de gimcana 

de tot l’alumnat, jocs de final de curs. 

 Ajut econòmic per organitzar les festes de graduació de 2n de 

batxillerat i 4t d’ESO. 

 Organització de conferències per l’alumnat de temes d’interès: 

couching per preparar proves importants, decisions de futur. 

 Organització de conferències per pares i mares sobre temes d’interès 

general: adolescència, pantalles, addiccions. 

 Coordinació amb una empresa externa de reutilització de llibres de 

text en paper. Empresa Iddink. 

 Participació i col·laboració amb la comunitat educativa, federació 

d’Ampas, ajuntament, Consell Escolar, Associació Esportiva. 

 Organització d’activitats Extraescolars de qualitat: anglès, robòtica, 

teatre, estudi assistit i activitats esportives com futbol sala i tennis.  

 Participació en obres de millora del Centre.  

 Ajuts i beques per sortides curriculars.  

És per tot això que us animen a participar a la junta de l’AMPA, la quota 

anual  i  familiar és de 15€ que es farà efectiva fent una 

transferència o ingrés al següent número: 

ES59 0081 0156 2800 0162 3871 

No  oblideu posar el nom de la família en el concepte de l’ingrés i 

portar el resguard de pagament. Moltes gràcies a tots i totes. 


