
 

 
 
Som   un   grup   de   pares   i   mares   d’alumnes   de   l’institut   de   Sils,   la   nostra   tasca   és   ajudar   al 
centre   tan   a   nivell   físic   com   econòmic,   fins   on   ensenyament   no   ho   fa.   Participant   en   actes 
que   ens   demanen,   i   és   per   això   que   de   vegades   demanem   voluntaris   per   tal   que   ens   donin 
un   cop   de   mà. 
 
La   principal   finalitat   de   l’AMPA   és   facilitar   la   participació   de   les   mares   i   pares   en   les   activitats 
del   centre,   contribuir   a   la   millora   del   funcionament   del   centre   i   equipament   i   poder   opinar 
sobre   el   centre. 
 
Tothom   que   hi   vulgui   col·laborar   serà   molt   ben   rebut. 
 
-   Nivell   de   participació:    tant   l’ampa   com   l’institut   necessita   la   participació   de   les   famílies, 
sigui   en   el   nivell   que   cadascú   pugui. 
 

- Junta 
- Comissions 
- En   actes   puntuals 
- Siguin   socis   o   no   (els   socis   tenen   algun   avantatge) 

 
-Quota   de   soci    aquest   any   es   de   25,   els   diners   es   destinen   al   que   el   Centre   necessiti   a 
proposta   dels   professors   o   de   la   pròpia   ampa,   com   per   exemple   material   de   laboratori, 
llibres   de   consulta   per   les   aules,   mobiliari,   equipament   audiovisual,   de   pati,   guitarres…,   festa 
final   de   curs,   etc…      i   qualsevol   cosa   que   sigui   necessària   per   millorar   el   bon 
desenvolupament   del   centre. 
 
-   En   quines   coses   hem   col.laborat: 
 

- festes   i   esdeveniments:   del   centre   i   del   poble      (portes   obertes,   carnaval,   playback 
marató,   b   esmorzars   divendres   proviatge   de   4t,   suport   a   intercanvi   de   3r   i   4t,   festa   de 
graduació…. 

- suport   al   projecte   educatiu:   tant   en   els   tallers   com   en   els   projectes. 
- gestió   comunicació:   web,   facebock 
- S’han   fet   dessuadores,   carmanyoles   i   samarretes   amb   el   logo   de   l’institut,   pels   socis 

de   l’AMPA   gratuïts   o   més   econòmic. 
- Durant   el   curs   2016/2017   un   dels   bars   de   la   Llotja   el   vam   portar   des   de   l’AMPA   i   amb 

l’ajuda   de   pares   i   professors   vam   obtenir   molts   beneficis. 
- Amb   els   diners   de   les   subvencions   de   l’ajuntament   de   Sils   i   amb   els   benefecis   que   hi 

ha   hagut   a   l’AMPA   hem   pogut   comprar   per   l’institut   llibres   de   lectura   i   de   tex,   alguns 
ordinadors   nous,   mobiliari   i   equipament   pel   taller   de   cuina. 
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-   En   quines   coses   intentarem   col·laborar   per   aquest   curs   2017-2018: 
 

- Un   projector   gran 
- Un   toldo   pel   pati 
- Pintar   l’institut,   exterior   i   interior 
- Taules   per   una   aula 
- Auriculars   pels   alumnes 
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