
✔ 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


