AMPA INSTITUT ERMESSENDA DE GIRONA
Aquest escrit està adreçat a tots els pares i mares dels alumnes de l’Institut Ermessenda de
Girona amb l’objectiu de donar a conèixer l’AMPA de l’Institut.
L'educació dels joves és el resultat de l'esforç de les famílies, l'escola i l'entorn. En aquest
marc, l’AMPA és la forma més efectiva que tenim com a mares, pares i tutors
d’organitzar-nos dins l’Institut per col·laborar en tant que compartim els mateixos objectius.
Aconseguir una AMPA potent i forta marca la diferència.
L’AMPA de l’Institut Ermessenda de Girona és una associació sense ànim de lucre que té
com a objectius principals:
● Donar suport i assistència als membres de l’associació, als pares i mares dels
alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre o els seus òrgans de
govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles
i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.
● Promoure la participació de mares i pares en la gestió del centre i assistir els pares i
mares en l’exercici del seu dret de participació en el centre i en els òrgans col·legiats
com el Consell Escolar.
● Col·laborar en les activitats educatives de centre i cooperar amb el Consell Escolar
en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries,
extraescolars o de serveis.
● Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural
com des de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
● Promoure i realitzar tota mena d’activitats físicoesportives, culturals i lúdiques.
● Col·laborar en la compra de material necessari i activitats que des del Centre es
demana i que no es poden cobrir amb el pressupost habitual com material per aules i
armariets pels alumnes.
Activitats que gestiona l’AMPA:
● Reutilització de llibres escolars, fins al moment organitzant el “Mercat de llibres de
segona mà”
● Avantatges pels socis en la compra de llibres a través de la plataforma LlibresText
● Participació en les festes del barri: la Diada de Sant Jordi, Mercat de Nadal
● Participació en festes tradicionals a les dues seus de l’institut (Cartanyà i Can
Prunell): sopar de germanor a final de curs i xocolatada per Nadal.
● Programació i organització d’activitats extraescolars.
● Festa final de curs.
● Xerrades formatives per a tots els alumnes de l'institut.
● Xerrades formatives obertes a les famílies dels alumnes.
● Lloguer d'armariets als alumnes que ho sol·licitin.
● Activitats extraescolars (*)

*Oferta d’activitats extraescolars per al curs 2019-2020:
L'AMPA ofereix l'organització i gestió de les següents extraescolars:
1. Extraescolar Reforç de Matemàtiques (col·labora Centre Estudis Montilivi)
Matrícula: 10€ socis / 30€ no socis AMPA
Cost total: 255€ (opció pagament fraccionat d’1 a 3 rebuts)
Dijous de 15:15 a 16:15 a les dues seus.
Grups de 3 a 6 alumnes.
2. Extraescolar d’anglès (col·labora Acadèmia Interlingua)
Matrícula: 10€ socis / 30€ no socis AMPA
Cost total: 457€ (opció pagament fraccionat d’1 a 3 rebuts)
Dilluns i dimecres de 15:15 a 16:15 a les dues seus.
3. Extraescolar de robòtica (dirigida als alumnes de 2n i 3r, en col·laboració amb
les professores de Tecnologia de l’Institut)
Matrícula 10€ socis / 30€ no socis AMPA
Cost total: 120€ (opció pagament fraccionat d’1 a 3 rebuts)
Dimarts de 15:15 a 16:15 cada 15 dies
Com us podeu fer socis de l’AMPA, curs 2019-2020:
Considerant que tots podem ser AMPA, si voleu participar-hi, us podeu fer soci pagant una
quota anual de 30€ per família
1. Ingressant els diners al número de compte del Banc de Sabadell:
ES4300811566630001113116, especificant el nom de l’alumne i el curs, i omplint el
següent
formulari:
https://docs.google.com/forms/d/1ATehFlYGlzi4Gs3QZe3s1_AY4Sz6ewvOuV3hwwz
YWn8/edit
2. Marcant l'opció "Soci AMPA" quan demaneu els llibres a través de la plataforma
LlibresText.
Animeu-vos a participar, els vostres fills i filles us necessiten! Comptem amb
vosaltres el proper curs!!!

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic:
ampa@insermessenda.cat
o al nostre blog  https://sites.google.com/insermessenda.cat/ampa/inici

