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FULL INFORMATIU DE L'AMPA de l'INSTITUT DE SILS

QUÈ ÉS L’AMPA?: Una AMPA és una de les formes que tenen els pares i mares d’agrupar-se i organitzar-se dins d’un Centre Escolar. És una  
entitat, sense ànim de lucre, reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat 
de Catalunya i compta amb estatuts i formes de govern propis. Això vol dir que tots els pares i mares que formen part de la junta i tots aquells  
que hi col·laboren ho fan de manera desinteressada i voluntària.

QUINA ESTRUCTURA TÉ L’AMPA?: Formen la Junta Directiva els seguents càrrecs: President, Vicepresident, Tresorer, Secretari i Vocal/s,  
que son escollits per  tots els pares i  mares que pertanyen a l’AMPA en l’Assemblea General Ordinària que es convoca cada any per tal  
d’informar-los sobre el que s’ha fet, els comptes de l’associació i el que es preveu que es farà. Comptem amb col·laboracions a diferents nivells,  
tot i que són les persones membres de la Junta Directiva les que prenen les decisions en nom de tots els socis i sòcies . Tots els pares i mares  
que pertanyen a l’AMPA poden formar part de la Junta Directiva.

COM TREBALLEM: Les activitats que es promouen des de l'AMPA deriven d'organitzar-nos en diferentes comissions, obertes a la resta de 
pares i mares de l’ Institut,  qui poden prendre'n part de forma puntual o més continuada.  Activitats socials i esdeveniments:  propostes 
d’activitats pròpies de l’AMPA i col·laboracions amb les activitats impulsades des de l’ Institut. Iniciatives / Promoció (“marketing”): propostes 
d’activitats per promocionar l’AMPA en els diferents àmbits d’actuació. Beneficis per als socis: dessuadores, reduccions quotes en serveis, tarja  
descompte CEPSA...  Informació /Comunicació: iniciatives per  fer  arribar  al  màxim nombre de persones el  que ha fet,  fa  i  farà  l’AMPA.  
Manteniment web, facebook i elaboració de cartes, escrits...  Participació Projecte Educatiu: estar al dia i fer propostes pròpies en relació al 
sistema  i  desenvolupament  pedagògic  del  centre.  Biblioteca (crear  un  espai  multidisciplinari  per  a  ús  d’alumnes,  professors  i  pares). 
Extraescolars: curs intensiu d'ànglès a l'estiu.

QUÈ S’HA FET FINS ARA?
- Dotar de material i d'infrastructures necessàries que li han mancat al Centre: des de despeses de subministrament com microscopis,
materials de laboratori, mobiliari (armaris, carros…), diccionaris, equipament audiovisual (taula de so, càmera,…), guitarres, material  
per l’hort , …, i especialment per al pati (mobiliari, ombra, taules de ping pong, altres materials esportius i de lleure…), etc. Dotació de  
material específic per als alumnes socis.
- Crear i gestionar el servei de menjador (ha desaparegut al haver jornada continuada). També extraescolar de ball modern.
- Muntar xerrades i espais de trobades de pares i mares per parlar d’aspectes que ens preocupen en la educació dels nostres fills.
- Crear i mantenir una web I facebok de l’ampa
- Donar suport als projectes i esdeveniments del Centre com les jornades de portes obertes, Carnestoltes, Festa de Halloween,
Festa disco, classes de moodle, la festa de graduació de quart, diada de Sant Jordi, espectacles com el musical Els pirates... També 
hem organitzat sortides a Selva Aventura i dinar de germanor.
-- S'ha donat suport logístic a algun taller i als happennings d'algun Projecte.
- I s’ha col·laborat amb altres entitats i en diferents esdeveniments del poble.

QUI FORMA o POT FORMAR PART DE L'AMPA?: Tots els pares, mares o tutors dels alumnes del centre que hagin fet efectiva la quota de 
soci pel curs actual (o els requeriments que la Junta Directiva de l’AMPA demani).

PER QUÈ SER DE L’AMPA? Pagar la quota anual de l’AMPA permet ser solidaris amb les necessitats del centre i sobretot amb els nostres fills,  
ja que on no arriba un pare o una mare, on no arriba el centre, l’AMPA vetlla per tal que tothom tingui el que és necessari. Amb una mica d'esforç 
entre tots, generem més recursos i d'aquesta manera poder fer més i millors accions. Entre tots,  tot és més fàcil.

PARTICIPACIÓ: Per la permanència de qualsevol AMPA, és vital la implicació i participació de tothom, ja que si no seria impossible dur a terme  
tots els serveis i activitats que es gestionen. El nivell d’implicació de cada soci ha de ser en la mesura de les seves possibilitats. Hi ha persones  
que podran ajudar d’una manera puntual i d’altres que s’hi podran dedicar més, però per petit que sigui qualsevol gest, és necessari pel bon
funcionament d’una AMPA.

COM ES POT SER MEMBRE DE L’AMPA?:  Fent efectiva la quota de soci pel curs actual per família i fent-nos arribar el full d'afiliació, al 
Centre.

QUINA ÉS LA QUOTA I ON HAIG D’INGRESSAR-LA?: Donat el context actual, aquest proper curs hem aprovat abaixar la quota. La quota  
anual (és per tot el curs) i familiar (una per família, NO per alumne) i és per aquest curs de  25 €. Podeu fer l’ingrés a algun d’aquests dos 
comptes corrents:

1. La Caixa núm. 2100-8127-00-2300036381
2. Banc Sabadell núm. 0081-5264-36-0001016408 (ofereix la possibilitat de que la quota et surti de franc, si vols informació 
posa't
en contacte amb l'entitat)

Cal indicar en l’ingrés el nom i cognoms de l’alumne (o dels alumnes si en son més d’un)


