Barcelona, 27/03/2019
Benvinguts/Benvigudes,
Els membres de la junta directiva volem informar-vos de les accions
que estem duent a terme, aquest curs 2018/2109.
Des de l’AMPA:
-Es gestiona la venta de llibres a travès de l’empresa Iddink.
-Es gestiona la venta de roba esportiva.
-S’ofereix el servei de menjador.
-S’ofereix diverses extraescolars.
-Se subvenciona part de les sortides acadèmiques de tots els cursos
de l’ESO i Batxillerat.
-Se subvenciona part dels viatges de tercer, quart d’ESO i
Batxillerat proporcionalment al número d’anys que ha estat l’alumne com a
soci d’AMPA.
-Aportació econòmica a la festa de Sant Jordi celebrada a l’Institut.
-Gestiona el lloger de taquilles.
-Subvenciona i colabora a la festa de graduació de 4t ESO i 2n
Batxillerat (birrets i bandes, decoració, música, catering, regal alumnes,...)
-Proporciona snacks als alumnes en determinades festes de l’Institut
(carnaval, festa de fi de curs,...)
-Gestiona descomptes a diferents establiments de la zona de
l’Institut.
-Suport econòmic als alumnes que realitzen activitats para financiarse els viatges (venda de roses, sorteigs,...)
-Aportació econòmica a diferents activitats de l’Institut, com “La
xocolatada solidaria”
-Participa a les festes de l’Institut.
-Coordina els grups de delegats/delegades.
-Organiza xerrrades informatives per a les famílies.
-Tramita subvencions.
-Participació al consell escolar.
-Gestiona les màquines de vending de l’Institut.
Aprofitem per informar-vos que s’ha decidit en junta que la cuota del
curs 2019/2020 serà de 40€. Aquesta pujada es deguda a que, tal i com vam
comentar a l’assamblea ordinària, cada vegada es realitzen més viatges a

l’Institut i cada vegada són més alumnes els que gaudeixen d’aquestes
activitats. La nostra intenció es poder subvencionar una part de tots els
viatges que es realitzen a l’ESO, tal i com vam proposar algunes families.
Volem que considereu l’AMPA com una entitat participativa de totes
les families de l’Institut, en les que tots i totes podeu colaborar d’una
manera o altra, encara que no formeu part de la junta directiva. Per a
nosaltres seria un plaer que pogueu assitir a les reunions periòdiques que
fem l’últim dimarts de cada mes (confirmeu la data previament per si hi ha
algun canvi) i així poder escoltar la vostra opinió.
Una de les maneres d’estar més connectat/da i informat/da en l’educació
del teu fill/filla és participar juntament amb l’associació.
A continuació us detallen els preus dels serveis que oferim per al curs
2019/2120.
SOCI
NO SOCI
CUOTA AMPA
40€
LLOGUER TAQUILLA
20€
30€
CHANDAL COMPLET
55€
75€
SAMARRETA
9€
13€
PANTALÓ LLARG
17€
21€
PANTALÓ CURT
8€
12€
JAQUETA
25€
29€
MENÚ MENJADOR
3,15€ (Aprox)
5€ (Aprox)
(sense el cost del monitor)

EXTRAESCOLAR
SUBVENCIÓ SORTIDES
ACADÈMIQUES ESO I
BATXILLERAT
SUBVENCIÓ VIATGES DE
FI DE CURS
SUBVENCIÓ ESTADA
LINGÜÍSTICA
DESCOMPTES A
BOTIGUES

20€

25€
SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o suggerència. Podeu
contactar amb nosaltres a travès del correu: ampa@agmundet.es o al
telèfon: 687 50 57 53
Atentament,
Sandra Sànchez

