
 

Afa 
AssociAció DE fAmíliEs D’AlumnEs 

 
 

 

 HORARI ATENCIÓ PARES, MARES i TUTORS/ES de: 

   12h a 15h tots els DIVENDRES a l’oficina de l’AFA (AMPA) a l’Institut. 

Si no us va bé aquest dia, poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar cita. 

  

                CORREU ELECTRÒNIC:   ampa@iesmartilhuma.org   (( NOU CORREU )) 
            

                WHATSAPP:  616 964 811 (no accepta trucades) 

 

                TELÈFON OFICINA:  644 016 872 
 
Xarxes Socials: 

                CANAL de TELEGRAM:  t.me/AMPAIMLH   
 

      (apunteu-vos al canal per estar al dia de totes les noticies de l’AMPA i l’Institut).  
 

FACEBOOK: (PÀGINA) AMPA INSTITUT MARTÍ L’HUMÀ 
 

                      https://www.facebook.com/ampainstitutmartilhuma 
 

(feu m’agrada per estar al dia de totes les noticies de l’AMPA i l’Institut) 
 

 
 

Els alumnes, ens poden trobar molts dies a l’hora del pati a l’oficina de l’AMPA i també a 

consergeria. 

mailto:ampa@iesmartilhuma.org
https://www.facebook.com/ampainstitutmartilhuma


 

 
 
L’AMPA és la manera més efectiva que tenen els 

pares, mares i tutors d’agrupar-se i organitzar-se dins 

del Centre Escolar. L’AMPA és una entitat sense afany 

de lucre (no cerca cap mena de benefici material o 

econòmic), formada per pares, mares i tutors legals de 

l’institut, en la qual poden participar totes les famílies. 

 

Per a què serveix l’AMPA? L’escola no només la formen l’alumnat i el professorat, sinó 

totes aquelles persones que estan implicades en l’educació i formació dels nois i noies. 

Els pares, mares i tutors, juguen en aquest sentit, un paper cabdal, i l’Associació ajuda a 

unir aquestes forces per tal de teixir accions constructives i significatives per a la millora 

de l’escola, l’educació i la formació dels nostres fills i filles. Les funcions, com les formes 

de participació de l’AMPA, són diverses:  

 

• Donar suport a pares, mares i tutors legals, mestres i alumnes i del centre en tot allò 

que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i noies.  

 

• Promoure la participació dels pares, mares i tutors a la comunitat educativa.  

 

• Programar i realitzar activitats pròpies.  

 

• Fer de nexe entre el centre d’ensenyament i el seu entorn.  

 

• Realitzar activitats culturals i de formació per a pares, mares i tutors. 

 

• Participar en el Consell Escolar del centre com a representants de les famílies. En 

essència, l’AMPA és la millor eina perquè t’impliquis i influeixis positivament en el 

funcionament de l’escola. 

 

 

 

 



 

PROJECTES Que  a  PORTAt A TERME O EN QUÈ 

PARTICIPA L’afa  (AMPA) al nostre institut 

 

 RECICLATGE DE LLIBRES DE TEXT amb l’empresa 

IDDINK  

PAGAMENT QUOTA SOCI, es realitza en el mateix moment de formalitzar la comanda de 
llibres en aquesta empresa. 
Si no compreu els llibres a Iddink, haureu de demanar el full de pagament del banc a secretaria 
o consergeria en el moment de la matriculació. 
 

L’estalvi és d’un 60% del preu que costarien els llibres nous. 
 

Us donarem tota la informació en el moment de realitzar la matrícula 

 

PROJECTE LLIBRES DE LECTURA.   

                       És obert tant a socis com a no socis. 

 
 

 

 
Com tots sabem, les subvencions i ajudes del Departament d’Ensenyament 

han disminuït moltíssim aquests últims anys i, si volem que els nostres fills/es 

disposin d’un centre i de material adequat, hem de col·laborar-hi tots. 

 

 L’AMPA Col·labora subvencionant part de determinats projectes de l’institut, com són, la 

millora de les instal·lacions i aules, la renovació d’equips informàtics, esportius, material  i 

d’altres necessitats que van sorgint durant el curs. 
 

 
 



 
 

Des del curs 2014-15 fins avui l’AMPA a col·laborat amb 

els següents projectes: 

 

Subvencions que repercuteixen directament a les famílies 

Sòcies; 

 

 1r ESO          CAMISETA (educació física) 

 2n ESO         Descompte de 10€ en una excursió durant el curs 

 3r ESO          Autocar concurs Pica-Lletres 

 4t ESO          Descompte de 10€ en les Orles de final de curs 

 1r i 2n BATXILLER      Subvenció TOTAL dels autocar de Selectivitat 

(Recordeu que si no sou Socis de l’AMPA, com a mínim aquest 2 cursos, haureu de pagar la 
totalitat del preu del viatge). 

 

 1r i 2n Gestió Administrativa     Subvenció de les Excursions a l’Espai de 

l’Estudiant i a la Fira FP. 
 

 1r i 2n Manteniment Electromecànic      Subvenció de les Excursions a l’Espai de 

l’Estudiant i a la Fira FP. Entre un 20% / 30% de descompte en l’adquisició dels 

dossiers. 
 

 1r i 2n Elaboració Productes Alimentaris (EPA)   Subvenció de les Excursions a 

l’Espai de l’Estudiant i a la Fira FP. 

 Curs 2014-15 
Renovació   
d’ordenadors aula 
FP Gestió 
Administrativa. 

 Curs 2015-16 
PATI INTERIOR 
subvencionar part 
de  
l’arranjament,  
pavimentació,  
clavegueram, etc 

 

Curs 2016-17 
APARCA BICICLETES 
Compra i instal·lació  

 

*Cursos 2016-17 / 
2017-18 / 2018-19 

REMOLEDACIÓ 
TOTAL DEL WC 
PRINCIPALS DE 
L’INSTITUT. 

* L’AMPA va col·laborar ajuntant tres de les subvencions que cada curs aporta a l’Institut. 
 

 PAGÈS que conrea l’hort de l’institut i que gestiona les classes d’horticultura amb 
alumnes, cada curs l’AMPA aporta una subvenció a aquest projecte. 

 EXTRAESCOLAR D’IDIOMES per els alumnes i el Projecte d’Escola de Mares i Pares per 
a organitzar xerrades, cursos, tallers, etc.  

 

 GRUP DE TEATRE DE L’INSTITUT. 
 

 FESTES FINAL de CURS s’organitzen junt amb l’ institut. 



AQUEST PROJECTE HA QUEDAT APLAÇAT DEGUT AL COVID-19, ESPEREM QUE EL PROPER 

CURS ES PUGUI POSAR EN FUNCIONAMENT. 

Curs 2020-2021 l’AMPA i l’Institut posa en marxa aquest projecte a totes les classes de 1r ESO; 

a la resta de cursos, esperem que surtin voluntaris de cada classe. 

El curs 2021-2022 ja estarà instaurat als curs de 2n i 1r ESO; així en uns anys ja estarà instaurat 

en tots els cursos. 

Els delegats/des seran escollits entre els pares, mares i tutors de cada classe a començament 

de curs, entre els candidats que s’hagin presentat voluntàriament. 

Funcions dels Delegats; 

Cada delegat tindrà un grup de difusió al Telegram “GDT” de la classe on vagi el seu fill o filla. 

En aquest grup transmetrà la informació que li faci arribar l’AMPA i l’Institut. 

Grup Difusió Telegran; no és un grup de conversa, la informació només va en un sentit, en aquest grup 

cada pare, mare o tutor hi haurà d’entrar voluntàriament, el delegat/da no inclourà a ningú. Per tant, 

serà voluntari pertànyer al grup. (Al Telegram, si es vol, es pot ocultar el número de telèfon per tal que 

els altres membres no el puguin veure). 

També serà un enllaç directe entre els tutors/res i les famílies per tractar aspectes relacionats 

amb la millora de la convivència i rendiments educatius. 

Els Delegats/des tindran reunions periòdicament amb l’AMPA i l’Institut per poder estar en 

contacte i conèixer les necessitats de cada classe, alhora que les idees que puguin aportar els 

pares, mares i tutors. 

Com és un projecte nou anirem aprenen tots junts, coneixem altres instituts que fa anys que ho 

tenen en funcionament i estan molt contens d’aquesta eina, esperem que entre tots la puguem 

dur a terme i la fem créixer.  

 

 

 

  

 



 

L’AMPA disposa d’un full de QUEIXES/SUGGERIMENTS 

 

Les queixes que no es formulen per escrit no són efectives. Nosaltres traslladem les vostres 

opinions a l’equip directiu, però, si no és per escrit, no consten enlloc i, per tant, no es pot 

iniciar el procés. Ara bé, sabem que, moltes vegades, no es fa la queixa pertinent per escrit 

directament a l’institut per “por de represàlies”, cosa que en cap cas no es podria permetre. 

En aquest document, com podeu veure, hi han de constar les vostres dades; tot i que l’AMPA 

NO  les comunicarà a l’institut, sinó que es farà un resum de les temàtiques de les queixes que 

ens arribin i es presentarà a l’institut amb registre d’entrada tenint en compte que mai no s’hi 

s’inclouran les vostres dades personals, que  només s’arribarien a donar en el cas que 

l’assumpte fos tan important que hi haguessin d’intervenir les forces de seguretat o un 

magistrat. En aquests casos, es lliurarien les dades per demanda seva, i només a aquestes 

autoritats. 

         

 

 

Aquesta documentació la teniu sempre disponible a: 

la pàgina de FACEBOOK de l’AMPA: AMPA Institut Martí l’Humà  

Correu Electrònic: ampa@iesmartilhuma.org 
 

 

mailto:ampa@iesmartilhuma.org


 
 

VOLS FORMAR PART DE LA JUNTA ? 

Aquest és el document que heu d’omplir per formar part de la junta. 

 

 
 

Aquesta documentació, la teniu sempre disponible a: 

la pàgina de FACEBOOK de l’AMPA: AMPA Institut Martí l’Humà  

Correu Electrònic: ampa@iesmartilhuma.org 

mailto:ampaimartilhuma@tinet.cat


 

PRESIDENTA    Sra. Cristina Porcar Tabernero 

(en funcions) 

SECRETARIA   Sra. Miriam Perez 

(en funcions) 

TRESORERA    Sra. Esther Roselló Donoso 

VOCAL     Sra. Judit Casas Torres 

VOCAL     Sra. Ana Maria Lopez Casanovas 

VOCAL                           Sra. Xelo Ruiz Ferrer 

COORDINACIÓ        Sra. Montse Rocamora Montañés 

                                        (Voluntària) 

VOLUNTARI             Sr. Josep M. Ribe Cartaña 

 

L’educació dels nostres fills/es no acaba a la bàsica, per això us animem a que 

formeu part de la junta de l’AMPA i, entre tots i totes, puguem seguir duent a terme 

els projectes que tenim i els que puguem posar en marxa en un futur. 
 

SEMPRE ES NECESITEN IDEES NOVES !!! 
 

 

VOLEU FER-VOS SOCIS/ES DE L’AMPA? 
 

La documentació per a fer-vos socis/sòcies de l’AMPA se us lliurarà amb tota la 

documentació per a realitzar la matriculació. 
La quota de socis és per família. 

 


