
Presentació:

L’AMPA és la veu de les famílies dins l’escola.

L’educació és una tasca de tots!

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) representa a les famílies d’alumnes de

l’institut. És l’instrument que tenim les famílies per participar d’una forma activa i organitzada en la

vida de l’institut dels nostres fills.

Volem que la nostra associació sigui comunicativa, participativa i oberta a tothom.



Col·labora!!

Les famílies col·laborem dins l’AMPA de maneres:

➢ Participant-hi de forma voluntària segons la disponibilitat de cadascú:

✓ Donant suport a alguna activitat per a la que es necessitin voluntaris.

✓ Assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal

d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis

o debatre temes d’interès en l’educació dels nostres fills i filles.

✓ Proposant o responsabilitzant-se d’alguna de les activitats de l’AMPA.

✓ L’AMPA té representació (veu i vot) al Consell Escolar de l’institut.

➢ Sent sòcies (abonant la quota anual a través de l’aplicació ComunicAPP).



contacta amb nosaltres, et necessitem!

Si creus que manca alguna activitat

extraescolar posa’t en contacte amb

l’AMPA i mirarem de fer-la realitat.

Si tens alguna idea per millorar el

servei de l’AMPA digue’ns-ho.
Enguany volem millorar la manera

de comunicar-nos amb vosaltres i

hem pensat que una forma àgil i

directa de comunicació podria ser

crear grups de WhatsApp per cursos,

amb un administrador del grup que

faria d’enllaç amb l’AMPA.

Si tens habilitats i ganes de col·laborar-hi

Junts ho farem millor.



Com fer-se soci de l’AMPA? 

Si feu la socialització de llibres a través de l’AMPA, la

quota ja està inclosa. Si no, a principi de curs rebreu

un avís a l’aplicació de pagaments de l’institut i

tindreu l’opció de pagar la . En cas de

ser més d’un germà, només es paga una quota per

família.

És indispensable ser soci de l’AMPA per beneficiar-se

de les activitats o subvencions.

quota de 20€



A què es 
dediquen els 

diners de 
l’AMPA?

• Aquest és el segon curs que AMPA i Institut,

amb el suport de l’Ajuntament de l’Escala,

tirem endavant el projecte de socialització de

llibres de text. Es tracta d’un servei de préstec

dels llibres de text. L’objectiu és abaratir

costos, facilitar i evitar retards en el lliurament

i fomentar entre els alumnes els valors del

reciclatge i la cura del material comú. Enguany

l’hem ampliat a tota l’ESO. El nostre

objectiu és poder incloure el batxillerat de cares

al curs 2022-23.

• Aquest curs hem col·laborat en la compra de
taules de pícnic pel pati i dues porteries amb un
valor de 767€.

• Subvenció de 5€ en sortides escolars i de 10€

per les sortides finals de 4rt d’ESO i 2n BTX
(només per a socis de l’AMPA). Aquest curs i

hem dedicat 1050€.

• Subvencionar i ajudar a organitzar activitats a

l’institut: castanyada, Sant Jordi, sortides

activitats poesia, copa Cangur, acte final de 4rt

d’ESO i batxillerat...

• Els llibres de lectura (català, castellà, anglès) de

tots els alumnes d’ESO estan socialitzats.



Com funcionem? 

• Qualsevol iniciativa que pugui engegar l'AMPA necessita del voluntariat

per fer-la possible. Per aquesta raó us volem encoratjar a participar de

les activitats que es duguin a terme.

• L’Assemblea General és l'òrgan suprem de
l'associació i es reuneix un cop l'any com a
mínim. Té com a funció escollir la Junta
Directiva, que la representa i qui porta
endavant les activitats durant l'any.
Qualsevol pare o mare pot formar-ne
part.

• Tant els càrrecs de la junta directiva com els socis

col·laboradors som mares i pares d’alumnes que

participem de manera voluntària en el dia a

dia de l’escola i de l’associació.



Comunicació 

amb l’AMPA

tu també ets 

651 031 176

teniu una bústia a consergeria

Si t’has fet soci

ampaelpedro@gmail.com


