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Contingut del document

ORGANITZACIÓ I ACTIVITATS DE L’AMPA
Des de l’AMPA duem a terme una sèrie
d’activitats complementàries a l’activitat
formativa que es desenvolupa al centre i de
representació i suport a les famílies.

Finances

Ens organitzem per comissions per mirar de ser
més eficients i ampliar el nostre àmbit
d’actuació.
La relació de comissions no és tancada, es
poden obrir noves a suggeriment de les
famílies.
Qualssevol amb ganes (i temps!) pot
col·laborar!

Comunicació

Extraescolars

Gestió i
Arxivat

Compra de
Llibres

Festes

Sortides
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COMISSIÓ DE FINANCES
Gestió de pagaments i cobraments.
Finances

Tancament anyal de comptes i elaboració del
pressupost.

Comunicació

Gestió de la relació amb el banc (BBVA).

Extraescolars

Gestió de subvencions.

Gestió i
Arxivat

Compra de
Llibres

Festes

Sortides
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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Gestió de xarxes socials i bloc.
Coordinació de reunions amb les famílies en
col·laboració amb les altres comissions
Reunió informativa (Juny)
Assemblea ordinària (Octubre)

Finances

Coordinació de xerrades al centre en
col·laboració amb la FAPAES i d’altres entitats.
Suport a la comunicació entre el professorat i
les famílies.
Participació en el programa Educar no és tant
difícil.

Comunicació

Extraescolars

Gestió i
Arxivat

Compra de
Llibres

Festes

Sortides
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COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS
Gestió de l’oferta d’activitats extraescolars amb
les diferents entitats i de les activitats per adults.
Finances

Coordinació de la jornada de portes obertes
(Setembre).

Comunicació

Gestió de les inscripcions i control d’assistència.
Extraescolars

Gestió de cobraments i reclamacions.

Festes

Control del llistat de socis de l’AMPA.
Compra d’equipaments pels equips esportius.

Gestió i
Arxivat

Compra de
Llibres

Sortides

Coordinació sortida cinema VO (anglès).
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COMISSIÓ DE FESTES
Compra, empaquetat i repartiment del picapica de Carnestoltes.
Finances

Gestió del servei de cantina en determinats
events
Jornada Esportiva
Proves Cangur
Graduació 4t / Batxillerat
Festa final de curs

Comunicació

Extraescolars

Festes

Gestions a la festa de final de curs
Contractació DJ
Petició permisos a l’Ajuntament
Compra pizzes i begudes
Coordinació pares i mares voluntaris

Gestió i
Arxivat

Compra de
Llibres

Sortides
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COMISSIÓ DE SORTIDES
Coordinació de la sortida a Port Aventura per
4t ESO (Juny).
Finances

Coordinació de la sortida a Aqualeon per 2on
ESO (Juny).
Subvenció activitat de Cinema Científic,
activitat de 2on ESO.

Comunicació

Extraescolars

Festes

Organització de les colònies fora d’horari
escolar per 1er, 2on i 3er d’ESO.

Gestió i
Arxivat

Compra de
Llibres

Sortides
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COMISSIÓ DE COMPRA DE LLIBRES
Gestió de la relació amb Iddink, empresa amb
la que fem la socialització de llibres de text.
Finances

Gestió de la relació amb Abacus per
possibles ofertes sobre la compra de llibres
de text per les famílies del centre.

Comunicació

Extraescolars

Organització d’un sistema d’intercanvi,
compra i venda de llibres per facilitar el
procés a les famílies.

Gestió i
Arxivat

Compra de
Llibres

Festes

Sortides
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COMISSIÓ DE GESTIÓ I ARXIVAT
Arxivat físic dels documents de l’AMPA, com
actes, factures i d’altres documents.
Finances

Creació de l’arxiu digital a Google Drive.

Comunicació

Extraescolars

Gestió i
Arxivat

Compra de
Llibres

Festes

Sortides

Organització i activitats de l’AMPA

COM PUC FER-ME SOCI DE L’AMPA?
Hi ha tres maneres de fer-se soci
Ingrés bancari al compte ES13 0182 3050 02 0201717543 (BBVA), indicant al concepte i no al
beneficiari les següents dades del vostre fill o filla: curs, nom i cognoms.
Pagament en efectiu al despatx de l’AMPA en horari d’atenció al públic: dimarts de 18:00h a 19:00h.
Si es fa l’adquisició de llibres per Iddink aquesta empresa automàticament us cobrarà l’import de la
quota de socis. IMPORTANT: els que tingueu mes d’un fill el programa informàtic us cobrarà 20€ per
nen i després us farà la devolució pertinent.

Socis de l’AMPA

EXTRA-ESCOLARS PROPOSADES
Degut a la situació actual relacionada amb l’emergència sanitària de la Covid-19 actualment no podem
concretar l’oferta d’activitats extra-escolars per aquest curs
Actualitzarem de qualssevol novetat a la web, bloc i xarxes socials.

A mode informatiu, el curs anterior es van fer les següents activitats amb el nombre indicat d’estudiants
participants:
Fútbol sala

Matemàtiques

24

8

Ball
modern

25

Anglès

Voleibol
17

11

També es va proposar hoquei-patins i Club Tecnològic però finalment no es van dur a terme.
Oferta d’extraescolars

ACTIVITATS PER ADULTS
Degut a la situació actual relacionada amb l’emergència sanitària de la Covid-19 actualment no podem
concretar l’oferta d’activitats extra-escolars per adults per aquest curs
Actualitzarem de qualssevol novetat a la web, bloc i xarxes socials.

A mode informatiu, el curs anterior es van fer les següents activitats amb el nombre indicat de participants:
Ioga
14

Les persones que participen en aquesta activitat fan donacions voluntàries a ONGs.
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ADQUISICIÓ DE LLIBRES
Des de l’AMPA proposem dos mecanismes per obtenir els llibres de text:

A continuació es detallen les dues opcions.

Adquisició de Llibres

SOCIALITZACIÓ

Adquisició de Llibres

SOCIALITZACIÓ

Adquisició de Llibres

SOCIALITZACIÓ
Enllaços d’interès
Plana web d’Iddink per al nostre centre → http://microsites.iddink.es/CA/267_institut_can_vilumara
Presentació Iddink (curta) → https://vimeo.com/420992016
Presentació Iddink → https://vimeo.com/346361089
Com tractar els ecoBooks → https://vimeo.com/45076699
Com retornar ecoBooks → https://vimeo.com/97832068
Com fer una comanda → https://vimeo.com/427671538
Com accedir a les meves llicències digitals → https://vimeo.com/427321666
Què és Iddink digital? → https://vimeo.com/427321499
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COMPRA
Si es compren els llibres a Abacus de Rambla Just Oliveres nº 5 s’obtenen els següents descomptes:

20%

5%

5%

Addicionalment, si al comprar els llibres s’indica que es tracta d’una família del nostre centre, es genera
un petit rappel en favor de l’AMPA que es pot dedicar a les diferents activitats que organitzem.
El període per poder fer la compra és del 7 d’Agost fins al 19 de Setembre d’aquest any.

Adquisició de Llibres

REUNIÓ INFORMATIVA
La reunió informativa d’aquest any es durà a terme per via telemàtica el proper 20 de juliol de 18:00 a
19:00
La plataforma tecnològica serà Google Meet (abans Hangouts), eina gratuïta que es pot trobar al web
meet.google.com o que es pot descarregar com App al mòbil.

Per participar-hi només cal enviar un correu electrònic a
ampavilumara@gmail.com amb les dades del vostre fill o filla
i el curs i us afegirem com a convidats de la sessió.

JULI0L

20
18:00
Reunió informativa

ampavilumara@gmail.com

@ampacanvilumara

http://ampavilumara.wordpress.com

@ampaiescanvilumara

Dimarts de 18:00 a 19:00

@ampa_ies_can_vilumara

