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Memòria d’activitats Curs 2011 / 2012

 Projecte “Menjador”:

Hem dut la gestió del menjador de l’institut.

 Projecte “Pati”:

Compra de 5 taules per seure i 3 taules de ping-pong, així com 
material esportiu i de lleure pel pati.

 Projecte “Ciències”:

Dotació de materials i productes pel laboratori: 7 microscopis (2 d’ells 
digitals), tubs d’assaig, mostres pels microscopis, lupes binoculars.

 Projecte “Hort”:

Hem comprat travesses, planter, material pel reg per fer un hort. 
Eines i una desbrossadora. Hem col·laborat a crear l’espai de 
l’entrada de l’institut

 Projecte “Música”:

Hem ampliat l’equip de música i hem comprat un carro per portar-lo. 
Hem comprat 10 guitarres.

 Projecte “Carnestoltes”:

Participació en la rua de carnestoltes de Sils. Muntatge de les 
disfresses, de la carrossa i de la coreografia. Per cert varem guanyar 
2 premis.

 Projecte “Lot”:

Hem donat un lot de material escolar a cada alumne soci.

 Projecte “Web”:

Hem creat la pàgina web de l’AMPA.

 Esport:

Hem comprat equipament per jugar a Volei i hem col·laborat en la 
participació de l’institut en diferents competicions

 Participació en projectes propis de l’Institut:

Xerrada sobre drets humans, teatre, diada de poesia, coral de 
l’institut, graduació de 4t., ...

 Reunions quinzenals amb la direcció del centre per tal d’elaborar 
projectes i decisions conjuntes i compartir informacions.

 Reunions FAPAC per tal de compartir experiències amb la resta d’AMPAs 
de Catalunya i establir criteris d’actuació unitaris.

 Assistència a les reunions del Consell Escolar de l’institut i el Consell 
Escolar Municipal per la presa de decisions.

 Sol·licitud de subvencions.

 Hem comprat armaris, prestatgeries, maquillatges, materials d’oficina i 
plàstica, carros pels llibres, materials audiovisuals (una càmera de video 
i el seu trípode), ...

 Hem fet classes de moodle, organitzat xerrades, hem anat d’excursió a 
selva aventura, hem fet un dinar de germanor amb alumnes, pares i 
professors, hem col·laborat en la jornada de portes obertes i amb les 
altres AMPAs i associacions del poble. I en els viatges de 3r. i 4t.


