
Assemblea informativa
Rosselló a Juny de 2018

Torrefarrera a Juny de 2018



Què és l’AMPA?

� L’AMPA DE L’INSTITUT JOAN SOLÁ , UN MÓN PER DESCOBRIR.



Les mares i pares d’alumnes som el 
voluntariat que forma l’AMPA, doncs cap 
tasca és remunerada, i treballem pel conjunt 
de la Comunitat Educativa
� Construint relacions entre les famílies, 

informant del que pugui ser d’interès, 
organitzant serveis essencials per a les 
famílies, ajudant-les  a afrontar els reptes 
que l’educació avui dia planteja.

� Millorant les condicions materials de 
l’escola, col·laborant en el seu 
funcionament, participant en la presa de 
decisions



Extraescolars



Pensem…………

� Activitats per pares i mares. � Les Festes de l’escola.



Millorem

•Un Ampa del segle XXI



Participem i ajudem….

� Al Consell escolar

� A la comunitat educativa.



Destinem els diners de le quotes d’associació a:

� Subvencionar material i estris pels 
alumnes i per l’escola

� Subvencionar sortides escolars.

� Solidaritat amb alumnes amb pocs 
recursos 

� A les festes i activitats organitzades per 
l’Ampa.



Compartim

� Preguntes, lluites i desitjos en quant a 
Aprenentatges i Escola de Famílies, 
reivindicacions en favor de l’institut. 
En fer del nostre institut un centre de 
primer nivell a les contrades de 
Ponent.



I PERQUÈ ASSOCIAR-SE A 
L’AMPA

� Associar-se és una manera més de
formar part de la Comunitat de
l’institut , una forma de reconèixer la
importància de fer tothom coses per a
tothom. Però sens dubte no és
suficient doncs la feina és molta i cal
implicar-se una mica tothom per
tothom rebre molt més.

QUOTA ANUAL DE 
SOCI 

20€



ADMINISTRACIÓ



Funcionalitats

� Donar d’alta a un Soci de l’AMPA.

� Renovar un Soci de l’AMPA.

� Fer modificacions de dades del Soci de l’AMPA.

� Inscripcions a les extraescolars(Altes i baixes).



Accés a la web de l’AMPA



Accedint a l'àrea de Soci 
i prement la part 
indicada amb la fletxa, 
accedirem a la part 
dedicada a Fer-se soci, 
renovació de soci, 
modificació de dades del 
soci (en especial la 
domiciliació bancaria), 
extraescolars, festes, 
activitats, etc ….



Accés per a soci: Usuari “Número soci carnet”, contrasenya: “Número de 
telèfon” 
+ Entra



Si ja ets soci-a i després de mirar que les dades que te l’Ampa són
correctes

Nomes prement el botó Sol·licitar amb taronja , no cal fer res més i ja 
esteu donat-da d’alta a la base de dades de l’Ampa pel curs vinent



Cal 
seleccionar 
les activitats 
extraescolar
s(no més de 
quatre per 
alumne), si 
es vol fer 
activitats



Per modificar dades

Molt important:
Al fer una modificació 
de qualsevol tipus, al 
seleccionar les 
extraescolars, cal 
sempre imprimir el 
document que ens 
mostrarà el programa 
en aquest requadre , 
signar-lo i dipositar-lo 
a la bústia de l’Ampa.
Els que no facin cap 
modificació no han de 
fer res més.



Donar d’alta un nou
alumne



Per apuntar-se a l’ampa, un nou alumne del centre o algun alumne que no 
ho hagi estat mai.



Cal omplir tots els 
camps que es 
sol·liciten en el 
formulari. Tenim uns 
camps que són 
obligatoris i que 
s’indiquen en cas de 
no omplir-los.



MOLT IMPORTANT: Cal omplir les dades del compte bancari a 20 dígits, el 
IBAN ens el calcula el programa al full de la inscripció.
Al donar-li a 

Ens obligarà a imprimir full d’inscripció i document SEPA de domiciliació 
bancaria, que caldrà depositar a la bústia de l’Ampa per fer definitivament 
efectiva la inscripció a l’associació.



Ens demana confirmació de dades



Ens indica el número de soci-a  assignat i la contrasenya per accedir a la 
pàgina de soci.
Si volem apuntar-nos a extraescolars , cal prémer 

Una vegada seleccionades, cliquem a 

Els dos documents impresos cal signar-los en original i depositar-los a la 
bústia de l’Ampa. I ja sou socis-es.



Ja sóc soci-a!!!!



Impagats: fan molt mal a l’Ampa

� ENS OBLIGA A RECLAMAR: CONFLICTE PERSONAL.

� EL QUE TORNI UN REBUT NO PODRÀ PARTICIPAR EN CAP ACTIVITAT 
ORGANITZADA PER L'AMPA , FINS A REGULARITZAR LA SITUACIÓ.



EXTRAESCOLARS



Empresa Col·laboradora.





























MR.ENGLISH

Preu 30 €



TEATRE

Treball en equip Expressió corporal

Preu 20 €



ACTIVITATS MUSICALS

Preu 15 €



25 €

20 €

20 €

26 €

24 €

24 €



SOCIALITZACIÓ



Socialització de Llibres

• OBJECTIUS:
 Estalvi familiar
 Fomentar responsabilitat dels estris d’aprenentatge
 Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització de 

recursos



REQUISITS:

 Ser alumne de ESO o BATXILLERAT

 Estar associats a l’AMPA i tenir la quota pagada



Projecte de reutilització

Estalvi ecològic

i econòmic

gestionat per



Igualtat Equitat

Educació en 

educativa

Educació en 

responsabilitat i 

col·laboració 

comunitat 

educativa

Consum ecològic, 

racional i sostenible 

Objectius



Fas la comanda a Iddink (web, telèfon, al centre) i la 

reps a domicili

Utilitzes els llibres, cuidant-los durant el curs

Els retornes a l’institut, on els recull Iddink

El cicle de reutilització
1

2

3



*: 56% respecte el PVP
*Sempre que en finalitzar el curs, el llibre es torni en bon estat de reutilització.

Estalvi



Per tots els cursos (1r ESO fins 2n Batxillerat)

Avantatges



Es pot comprar tot alhora!

ecoBooks, quaderns, lectures, quotes, dossiers, llicències 

digitals, material escolar...

Avantatges



• de Qualitat
els llibres servits estan sota uns paràmetres de qualitat determinats

• de Satisfacció
s’admeten devolucions i canvis

• de Servei
oberts tot l’any, amb atenció personalitzada per mail i telèfon.

Garanties


