
 
Benvolguts pares i mares, 
  
Amb aquest full us volem donar la benvinguda i posar-nos a la vostra disposició com a 
integrants de la junta de l’Associació de Mares i Pares per si us podem donar algun servei o 
resoldre-us qualsevol dubte sobre l’ Institut. 
 
Aprofitem per comentar-vos algunes de les coses que s’organitzen des de l’AMPA i per avisar-
vos que al setembre, quan comenci el curs, comptem amb que uns quants de vosaltres us 
animareu a ajudar-nos a anar tirant tot això endavant. 

 
Activitats organitzades i subvencionades per l’AMPA del Pompeu: 
              . Servei de Biblioteca de l’Institut. 

El nostre institut té una magnífica biblioteca a disposició dels alumnes. Aquest servei es sufraga gràcies a les quotes 
que les famílies paguen a l’AMPA. A més de potenciar la lectura i l’amor per els llibres els permet poder disfrutar a 
l’hora d’esbarjo d’un lloc tranquil on practicar activitats relaxades com els escacs. 
 
    . Servei de reciclatge de llibres de text  
El centre té un programa de reciclatge de llibres organitzat des del servei de Biblioteca per minimitzar la despesa de les 
famílies. 
 
   . Servei d’atenció els migdies 
Els dimarts i dijous després de dinar, els alumnes que vulguin poden, comprant un ticket de 1€ (preu d’enguany), 
estudiar o fer activitats tranquiles a la Biblioteca amb la supervisió d’un monitor.  
 

 . Activitats extraescolars. 
Des de fa un parell d’anys l’AMPA ofereix, mitjançant un conveni amb una empresa especialitzada, classes d’Anglès 
fora de l’horari escolar. L’oferta inclou altres activitats sempre que hi hagi prou demanda. 
  
               . Gestió de la quota de material. 
Una gran part de la quota de l’AMPA es dedica a les despeses de material per l’Educació dels alumnes (carpetes, 
agendes, material de laboratori, tallers, etc.). 
 
               . Elaboració de les orles de final de curs. 
Els nois que acaben la seva estada a l’Institut es mereixen un premi que els permeti recordar aquests anys i l’AMPA els 
ho proporciona. 
 
              .  Escola de mares i pares. 
En col·laboració amb l’ajuntament mirem d’organitzar alguna xerrada amb piscòlegs o experts que ens donin més eines 
per educar els nostres fills i filles. 
 
              .  Participació en el consell escolar el centre. 
L’AMPA envia un representant al consell escolar i a més es reuneix periòdicament amb la direcció del centre per poder 
ajudar on faci falta al bon funcionament de tot plegat. 
 
              .  Col·laboració amb l’Institut  
Ja sigui subvencionat alguna activitat econòmicament , participant en d’altres directament o ajudant a organitzar 
sortejos per recaptar fons, l’AMPA col·labora activament en algunes activitats que s’organitzen des de l’Institut (festes 
del centenari, viatges de fi de curs, colònies, portes obertes, etc. ) 
 
 . Informació a les escoles 
En les setmanes anteriors a la preinscripció l’AMPA explica a les escoles adscrites el procés de matriculació i resol els 
dubtes sobre el funcionament tant del procés com de l’Institut per ajudar a les famílies en la transició de primària cap a 
la ESO. 
 
              . Participació en les institucions municpals 
L’AMPA participa activament en les assemblees i activitats de la Federació d’Ampas de Badalona com la Diada de 
l’Educació, en reunions amb diversos òrgans de l’Ajuntament, amb les Federacions de Veïns, accions reivindicatives, 
etc. Tant per ajudar entre tots a tenir una millor educació i una millor ciutat com per fer sentir les nostres opinions i 
necessitats allà on es puguin resoldre. 

 
Com veieu l’AMPA és un element molt important en el funcionament del centre i per això us 
animen altre cop a que el proper curs participeu en la mida que pugueu. Com més gent siguem 
per fer coses, serà més fàcil fer-ne més. 
 

La vostra participació és molt important! 
 

AMPA IES Pompeu Fabra Badalona, Gener de 2016 
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