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Associació de Mares i Pares d´Alumnes de l´Institut
Narcís Monturiol
Benvolgudes famílies,
Us fem arribar aquest full informatiu per explicar-vos què i qui és l’AMPA d’aquest institut i
què fem. Aquestes informacions creiem que poden ser del vostre interès de cara a realitzar
la matrícula dels vostres fills.
L’AMPA és la forma més eficaç que tenim els pares i mares d’organitzar-nos dins del
nostre centre escolar, establint una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots
els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els professors, la
millor formació dels nostres fills i filles, basada en els principis propis d’una societat
democràtica.
Defensem l’ensenyament públic com a eina vàlida per al compliment del dret a l’educació
que garanteix la gestió i participació democràtica i que actua com a veritable motor de la
qualitat educativa. Reivindiquem a través de la nostra federació (FAPAC) i juntament als
altres sectors de l’àmbit educatiu (MUCE) un sistema públic d’educació que sigui motor
de transformació social.
L’Associació la componen tots els pares, mares i tutors d’alumnes que opten
voluntàriament a formar-ne part, i formalitzen la seva inscripció pagant la quota d’ingrés
en el moment d’efectuar la matriculació cada curs.
El curs 2018-19 la quota serà de 25 euros per família i curs. L’AMPA és una entitat sense
ànim de lucre i destina els seus ingressos a organitzar activitats i donar serveis per als
seus socis i per als alumnes de l’INS Narcís Monturiol.
Algunes entitats bancàries cobren una comisió per fer deteminades operacions. La
manera de salvar aquesta despesa innecesària pot ser: A) Tenir compte obert en
aquestes entitats bancàries B) Fer una transferència des d'una altra entitat
financera, que no cobri per fer aquesta operació."
Número de compte:

BBVA: IBAN ES12 0182 3145 1902 0015 4546
CAIXABANK: IBAN ES36 2100 0764 3002 0000 3456
Serveis i activitats que organitza l’AMPA de l’INS Narcís Monturiol


Biblioteca: La biblioteca de l’INS és un espai obert a tothom subvencionat per l’AMPA.
És un espai on els alumnes poden estudiar, fer treballs o simplement llegir, en un
ambient propici.



Lloguer de taquilles: L’AMPA té a disposició dels alumnes taquilles que es lloguen a
l’inici de cada curs, en les quals poden desar els seus llibres i la resta de les seves
pertinences, evitant així que els alumnes hagin d’anar carregats cada dia de casa al
centre amb tot el material escolar.



Distribució de llibres de text: Sense deixar de reivindicar la gratuïtat total i efectiva de
l’ensenyament obligatori i mentre això no sigui una realitat, l’AMPA treballa per reduir tot
el que es pugui aquesta càrrega econòmica per a les famílies. D’una banda col·laborem
amb el centre (Comissió d’Escoles Verdes) en l’organització del projecte de reutilització
de llibres de text a través de la compra-venda de llibres usats. Per l’altra banda,
gestionem la compra dels llibres nous aconseguint preus amb descomptes molt
interessants per als nostres socis, que es distribueixen al mateix centre al començament
de curs.



Premi Literari de Sant Jordi: Des de fa 37 anys, l’AMPA en col·laboració amb l’Institut,
organitza cada curs els Premis Literaris Sant Jordi de prosa i poesia en català, de
reconegut prestigi, en el qual participen alumnes de diferents centres educatius de
primària i secundària del nostre entorn.



Activitats extraescolars: Segons la demanda dels alumnes, organitzem activitats al
centre fora de l’horari lectiu. El curs 2017-18 s’han proposat tallers de teatre, guitarra,
anglès conversa i repàs.



Xerrades i Formacions: Proposem xerrades o formacions obertes a les famílies tant de
l’Institut com de fora. El curs 2017-18 s’han realitzat: ‘’Invertim en educació emocional’’,
‘’Els nostres conflictes de cada dia: negociem’’ i ‘’Sol sense protecció solar, oblida't’’.



Festa final de curs: l'AMPA organitza una festa al mes de juny on es fa una mostra del
que s'ha fet durant el curs a les diferents activitats extraescolars i que està oberta a
familiars i amics. També hi actua la Monturiol's Band a la qual l'AMPA dóna recolzament.



Ajudes a famílies sense recursos: Com hem dit abans, encara estem lluny de
l’ensenyament totalment gratuït. Hi ha activitats complementàries necessàries per a la
formació dels alumnes (sortides, viatges, visites, etc.) i també els mateixos llibres de
text, que tot i estar dintre del projecte educatiu de centre, l’administració no n’assumeix
el finançament i som les famílies les que ens hem de fer càrrec. Per a algunes famílies
pot suposar una despesa massa gran. L’AMPA, amb l’assessorament dels professors del
centre, busquem la manera de que tots els alumnes tinguin accés a totes les activitats
que necessiten sense que la qüestió econòmica en sigui un obstacle.



Consell Escolar: L’AMPA designa un dels seus membres a formar part del Consell
Escolar del centre i, per tant, a intervenir en l’òrgan de decisió i gestió d’aquesta
comunitat educativa.



FAPAC i Coordinadora d’AMPAs: Estem federats amb moltes altres AMPAs de
Catalunya a través de la FAPAC de la qual rebem assessorament.

Totes aquestes activitats i serveis s’aproven cada curs a l’Assemblea General, que es reuneix
al primer trimestre, i és l’òrgan sobirà de l’associació. Està formada, amb igualtat de drets,
per tots els socis i sòcies que hi assisteixen.
La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, de representació, i d’administració de l’Associació i la
componen pares i mares elegits en l’Assemblea General. La junta es reuneix un cop al mes a
l’institut. Estem en contacte amb les famílies a través de circulars internes que es
reparteixen als alumnes, de correu electrònic, en la nostra pàgina de facebook i Instagram.
LA JUNTA DE L’AMPA
Maig 2018

