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FES-TE SOCI DE L'AMPA!

Vine i participa-hi de manera activa

T'hi esperem! 
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TE SOCI DE L'AMPA! 

hi de manera activa 

 

QUI SOM L'AMPA? 

Som tot el col·lectiu de mares i pares 

l'Institut Manuel Raspall. 

 

QUI GESTIONA L'AMPA? 

La junta directiva composada per vocals, tresorera, secretari, 

vicepresident i president. 

 

QUI EN POT PARTICIPAR? 

Totes les mares i pares que vulguin. 

ja sigui periòdicament en les reunions,

l'organització o execució dels diferents actes i accions. Comptem amb 

tothom! 

 

QUÈ FA L'AMPA? 

Participem a través del Consell Escolar i de diferents comissions en 

el que afecta a l'organització i funcionament del centre.

 

Ajudem al desenvolupament de totes les activitats, entre elles les 

activitats extra escolars (comissió esportiva, teatre), i tamb

organitzem la festa de final de curs conjuntament amb el

alumnat. 
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Fem un seguiment acurat del menjador escolar que gestionem 

juntament amb la direcció de l'Institut i el restaurant Can Candelich de 

Samalús. 

 

Col·laboració econòmica en peticions que ens fa l'institut: material 

educatiu, beques per a alumnat, etc. 

 

Vetllem per la seguretat dels nostres joves (carril bici), millorant les 

instal·lacions. 

 

Fem de pont entre l'alumnat, el centre i les famílies, ajudant en el 

seguiment dels nostres fills i filles en una etapa on creix la seva 

autonomia, o per a alumnes que provenen d'altres centres i volen 

integrar-se dins de la dinàmica del nostre institut.  

 

QUAN ENS REUNIM ? 

Ens reunim un cop al mes.  

La convocatòria estarà penjada a la web de l'institut.  

 

COM SER SOCI DE L'AMPA? 

Pagant la quota per curs escolar i per família (21€). 

 

HI HA ALGUN AVANTATGE A NIVELL ECONÒMIC? 

• La taquilla pel soci és de 20€ (no soci 30€). 

• La reparació d'ordinadors i tauletes: empresa amb preus 

especials pels socis. 

• Descompte en els llibres de text i de lectura. 

 

Us convidem a formar part d'aquest col·lectiu, creiem que gràcies a 

aquest teixit associatiu es pot seguir treballant en l'educació 

dels nostres fills i filles. 

 

 

Us podeu comunicar amb l'AMPA través del correu electrònic: 

amparaspall@gmail.com 

Seguiu l'actualitat a través del nostre bloc 

www.amparaspall.wordpress.com 

 

 

FES-TE SOCI DE L'AMPA! 

Vine i participa-hi de manera activa 

T'hi esperem! 

 


