
 
 

                           
 

 
 

✓ La tasca de l’AMPA 
     

La nostra tasca és la de col·laborar amb la comunitat educativa del Centre per millorar la 
qualitat pedagògica i cultural, i afavorir el diàleg entre les diferents parts. Entre tots treballem 
per l'educació dels nostres fills i filles, per això us animem a formar-ne part! 
 
✓ L’AMPA forma part del Consell Escolar 

 
El consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de tota la comunitat escolar en el 
govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen 
en la comunitat educativa: equip directiu, professorat, pares/mares, alumes, personal 
d'administració i serveis. 
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb 
aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, 
la programació general, la gestió econòmica, etc.  
Qualsevol pare/mare es pot presentar a les eleccions del Consell Escolar, ja que cada 2 
anys es renoven amb eleccions la meitat dels representants d’aquest òrgan gestor. 
 
✓ L’AMPA  forma part de la FAPAC 

  
La FAPAC és la federació d’AMPAs més gran de Catalunya, tant a primària com a 
secundària amb més de 2.358 AMPAs repartides en més de 750 municipis i representen 
més de 500.000 famílies. Assessora i forma, entre altres activitats, a totes les Ampa’s que 
en són sòcies. 
 
✓ Desde l’AMPA subvencionem i organitzem diferents activitats 

 
 Organitzem la venda de llibres de text Ecobooks amb l’Empresa Iddink, pel que els socis 

que s’hi apunten tenen el 60% de descompte. 
 Agenda del curs gratuïta 
 Carpeta gratuïta per tots els socis de 1r Eso, 1r Batx i Cicles 
 Ús de taquilles a preu econòmic. 
 Subvenció econòmica per al  viatge de fi de curs de 4t d'ESO. 
 Premis en forma de VALS per a comprar al comerç de Valls. Participem a:  
 Premis final de curs a l'Excel·lència i superació 
 Premis de Sant Jordi Català i Castellà 
 Premis de Matemàtiques (Cangur) 
 Premis de Fotografia (visual i plàstica) 
 Premis Vilaniuada 
 Aportació econòmica per a l’organització del sopar de Fi de Curs. 
 Subvenció a la Revista Instirioritats, editada pel l’Institut. 
 Organització i subvenció de les Xerrades PRE-UNIVERSITÀRIES destinades 

als alumnes de batxillerat.  
 Subvenció per a l’estand del centre a l'Espai de l'Estudiant. 
 A més a més, organitzem xerrades, cursos, per als pares i maresXerr@mpa's 
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Com podeu contactar amb l’AMPA 

HORARIS OFICINA: Dimarts i Dijous de 10:45 a 13:15h 

Tel. 977 60 66 55 – Whats 605 57 72 83 
Correu electrònic: ampanarcisoller@gmail.com 

Bústia de consergeria 

 

COM ES PAGA LA QUOTA DE l’AMPA  
(15 €  per família/curs 20/21) 

 

- SI ES COMPREN ELS LLIBRES A  IDDINK 

• Per acollir-se a aquest programa de reutilització és obligatori ser soci de l’AMPA. 

• S’afegirà 1 quota per cada comanda de llibres..  

• En cas de fer més d’1 comanda, perquè teniu més d’un fill, Iddink us retornarà per 
transferència les quotes pagades. 

     -     SI NO ES COMPREN ELS LLIBRES A IDDINK 
• COMPTE  Banc Sabadell: ES42 0081 1584 1100 0103 3108 

• 1.Transferència o finestreta  (aquestes opcions  tenen cost) 
2. Pagament amb targeta al Caixer Automàtic: Entrar a opcions,  Pagaments a tercers,     
Codi Entitat - 4107 

• Recordeu posar el NOM, COGNOMS i CURS del vostre fill/filla. En cas de germans, 
del MÉS PETIT. 

• Recordeu imprimir i guardar el justificant de pagament per presentar-lo quan sigui 

necessari 
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