
 

 

QUÈ ÉS L’AMPA? 

L’AMPA és l’entitat sense afany de lucre 
que agrupa als pares i mares de l’Institut. 
El seu objectiu fonamental és contribuir a 
la millora de qualitat de l’ensenyament 
que reben els nostres fills i filles. 

El seu funcionament es basa en el diàleg i 
en la col·laboració amb els diversos 
sectors de la comunitat educativa. 

Representa als pares i mares en el Consell 
Escolar del Centre i del municipi en 
reunions dintre i fóra de l’Institut. 

PER A QUÈ SERVEIX? 

És el principal interlocutor que té el 
professorat i l’equip directiu i permet a 
les famílies reflexionar i opinar sobre 
temes educatius i el  funcionament del 
Centre. 

També gestiona els recursos que aporten 
els associats amb les seves quotes. 

 

 

 

 

 

QUINS SERVEIS OFERIM? 

 Descompte al comprar els llibres 
de text:  

Gestió de les comandes del llibres de 
text i posterior repartiment. 
També organitzem el “Mercat del 
llibre de text usat”. Cal ser soci/a. 
 
 Inversions:  
L’AMPA inverteix en equipaments per 
completar i millorar les dotacions 
d’infraestructures i d’altres 
necessitats de l’Institut.  

 
 Inversió al Centre en material 

informàtic. 
 Aportació per a la compra de 

material divers pels diferents 
departaments com el de 
Tecnologia, Educació Física, 
Experimentals... 

 Dotació i manteniment al 
Centre de més línies de fibra 
òptica per millorar l’accés a la 
xarxa. 

 
 

 
 
 
 
 

 Altres activitats:  
 Comiat fi de curs: l’AMPA participa 

a la festa de final de curs, on fa 
entrega de les orles a l’alumnat de 
Cicle Formatiu i Batxillerat, i d’una 
fotografia de grup als de 4t d’ESO. 
Només als socis. 
Durant la festa es fa entrega dels 
premis de reconeixement als millors 
treballs i qualificacions de 4t d’ESO i 
2n de BTX, i s’ofereix un berenar a 
tots els assistents.  

 Col·laborar als “Esmorzars Literaris” 
que es fan a la Biblioteca, fent la 
difusió i convidant a l’esmorzar a 
l’alumnat i als familiars a qui van 
dirigits. 
També s’inverteix en llibres de 
lectura per a la Biblioteca. 

 Xerrades i cursos pels pares i mares: 
l’AMPA organitza xerrades i cursos 
sobre temes que poden interessar o 
preocupar  a les famílies. 
 
 
 



 
 
 
 

 Subvenció dels premis que atorga el 
Centre durant la Diada de Sant Jordi 
en les matèries de Llengua 
Catalana, Llengua Castellana i 
Matemàtiques. 

 Aquest curs oferim extraescolars de 
reforç reduït , anglès reduït i teatre. 
Només per a socis. 

 Venta de llibretes i projectes de 
Tecnologia. Només als socis. 

 Organitzem campanyes solidàries 
amb Càritas i d’altres ONG. 

 Mantenir informades a les famílies 
associades mitjançant el facebook i 
el correu electrònic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

US CONVIDEM A 

PARTICIPAR 

 

Per més informació visiteu el nostre facebook 

        

Palau-solità i Plegamans 

 

  

Junta de l’AMPA 

 

 

 

AMPA Institut 

Ramon Casas i Carbó 



 

BENVINGUTS! 

 

 

 Horari despatx  

  Dilluns de 17:00 a 17:30 h 

 93 864 88 57 

 ampaiesric@gmail.com 


