
 

  
 
Projecte d’activitats Curs 2017/2018 
 
Objectius 
 

● Canalitzar les inquietuds de les famílies membres de l’associació, tant en relació als 
municipis (Riudarenes i Sils) com a l’institut. 

 
● Impulsar activitats educatives i festives per tal que hi participin i en gaudeixin les/els 

nostres filles/fills.  
 

● Implicar les famílies amb les necessitats i les activitats del centre escolar, alhora que 
procurar l’obertura de l’institut a les famílies: veiem i participem del què fan els 
nostres fills, però també ajudem i facilitem eines. 

 
● Interessar el major nombre de mares i pares en l’AMPA. Quants més serem, més 

podrem fer, més idees tindrem, ... 
 
 
Activitats i Projectes 
 
 

● Actes socials: Suport a activitats i tallers diversos, graduació de quart, jornades 
portes obertes, projecte Jo soc George Washinton jo soc Robespierre, de tercer, 
maquillar les estàtues, projecte de la prehistòria. 

 
● Suport projecte educatiu, hapenning 

 
● Web i facebook per a donar  a conèixer les activitats de l’AMPA, publicitar-la, canals 

d’informació, i amb eines per ajudar a l’estudi i per a la formació d’alumnes i pares. 
 

● Suport als esmorzars dels divendres dels alumnes de quart pel viatge fi de curs 
 

● Suport en la gestió dels intercanvis que fan els alumnes de tercer i quart. I apartir 
d’aquest any els de segon. 

 
● Ajudar en la compra de llibres i material divers que calgui pel bon funcionament de 

l’institut. 
● A principi de curs, a partir d’aquest any, fem una caminada amb botifarrada solidària, 

els beneficis van integrament a alguna associació. 
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D’acord amb l’institut intentarem col·laborar en la compra de: 
 
 

- Contractar un pintor per pintar la façana de l’institut 
- Cortines per les aules, marcs, una taula alta i estres pel taller de cuina 
- Material per fiançar el projecte d'Escola verda (contenidors selectius, reciclatge...) 
- Donatiu al Consell d'Alumnes (perquè puguin desenvolupar els projectes que hi 

sorgeixin). 
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