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A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal 

presentar: 
 

La documentació presentada a la preinscripció no cal tornar-la a portar. 

 

1. Documentació identificativa: 

a. Fotocòpia del DNI de l’alumne/a. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de 

preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat 

amb la nova adreça. 

b. Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. 
             

            Alumnat menor d’edat: 

c. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a 

de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE.  

d. Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està 

en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies.  
 

2. Full de matrícula complimentat i signat amb les dades de l’alumne/a i tutors/es. 

3. Comprovant de pagament de la quota. 

4. Fotografia mida carnet. 

5. Documentació acadèmica: 

- 1r ESO: no cal que aportin documentació acadèmica. 

- 2n, 3r i 4t d’ESO: han d’aportar l’historial acadèmic. 

6. Fotocòpia del carnet de vacunacions (si l’alumne/a és menor d’edat) on constin les dosis 

de vacunes rebudes i les dates corresponents.  

- Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet 

de salut amb les dosis de vacuna rebudes I les dates corresponents.  

- Si el nen o la nena no ha estat vacunats per indicació mèdica o per altres 

circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 

7. Carta de compromís educatiu signada. 

8. Autorització d’ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material 

que elabora l’alumnat signada. 

9. Full de planificació de matèries optatives. 
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Les dades personals recollides s’integraran en una base de dades del Departament que té per finalitat el seguiment de l’ocupació de les places escolars 
sostingudes amb fons públics i la gestió de les incidències que es puguin derivar del concert educatiu, i estaran protegides d’acord amb el que preveu la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. 
Les dades personals recollides i qualsevol altre que l’Institut Guindàvols consideri oportú quedaran integrades en la base de dades del centre. 
 

Dades alumne/a 
 

Cognoms  Nom

Número document identitat DNI/NIE/Passaport  Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) 

Data de naixement  Lloc de naixement 

Adreça  Telèfon fix domicili 

Municipi  Codi Postal  Telèfon mòbil alumne 

Adreça electrònica 

 

Dades Tutor 1 
 

Cognoms i Nom  Telèfon mòbil 

Número document identitat DNI/NIE/Passaport  Telèfon feina 

Adreça electrònica 

 

Dades Tutor 2 
 

Cognoms i Nom            Telèfon mòbil           

Número document identitat DNI/NIE/Passaport            Telèfon feina           

Adreça electrònica 

 

Jo, com a tutor 1   o 2  , pare, mare o representant legal de l'alumne, o com a   alumne major d’edat: 

 

Confirmo que l’alumne/a continuarà escolaritzat al centre en el curs: 

ESO  1r    2n    3r    4t     Batxillerat  1r    2n  
 

Cicle formatiu 
Nom:   

Codi:    Grau mitjà   Grau superior    Curs  1r    2n   
 

 Comunico que NO continuarà escolaritzat en el centre el curs vinent. 

Lloc i data   
 

Signatura del pare, mare o representant legal de l'alumne, 
o de l’alumne (només si és major d’edat) 
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Benvolguda família, 
 

El/la vostre/a fill/a cursarà estudis en aquest centre el proper any acadèmic. Tot l’alumnat, per formalitzar 
la matrícula, ha d’ingressar l’import de la quota que correspongui, en el compte de l’institut. La matrícula 
només es considera efectuada un cop fet el pagament. 
 

 Al fer l’ingrés cal fer constar el NOM i COGNOMS de l’alumne/a i el CURS.  
 Un cop fet l’ingrés s’ha d’entregar còpia del comprovant a la Secretaria del centre amb la resta de 

la documentació. 
 

 Compte d’ingrés:    

Entitat: La Caixa 

 
90999210029950301020002261 (codi entitat: 0166037) 

 

Número 
compte: 2100-0301-14-0200226187 

IBAN:    ES12 2100 0301 1402 0022 6187 

 

Opció des del caixer amb codi de barres:  Pagaments, impostos i devolucions  Operació amb codi de barres  
Passar el codi de barres  Teclejar l’import  Remitent: NOM i COGNOMS alumne/a i CURS. 
 

Opció des del caixer sense codi de barres:  Pagaments, impostos i devolucions  Pagament sense codi de barres  
Col·legis, matrícules, comunit.  Amb el codi d’entitat   Codi de l’entitat: 0166037  Teclejar l’import  Remitent: 
NOM i COGNOMS alumne/a i CURS. 
 

 Quota a ingressar segons estudis i nivell: 

Educació Secundària Obligatòria 
Batxillerat i 

Cicles formatius  Majors 
de 28 anys 

1r i 2n 3r 4t 1r 2n 

98,00 € 99,12 € 124,12 € 109,12 € 124,12 € 
+ 15,00 € 
(No paguen 

l’assegurança 
escolar d’1,12 €) 

 

 Què inclou la quota? 

La quota inclou el cost dels materials i dossiers que seran lliurats durant el curs i la quota de l’AMPA (43 €). En el cas 
d’alumnes, a partir de 3r d’ESO i menors de 28 anys, cal sumar-li l’assegurança escolar obligatòria (1,12 €). L’alumnat 
major de 28 anys ha de subscriure una assegurança privada (15 €) en lloc de l’assegurança escolar. 
 

 Taquilles: 

Hi ha un servei de taquilles. El lloguer és opcional per tot un curs acadèmic, amb una quota única de 30 €. Les 
taquilles s’han de reservar en el moment de matricular-se i es paguen a partir del 3 de setembre. 
 

 Mercadet de llibres de text: 

El dissabte 30 de juny al matí l’AMPA organitza un mercadet de llibres de text i lectura de segona mà, on les famílies 
posen a disposició de l’alumnat els llibres de l’any anterior a un preu molt avantatjós. 
 

 

 
Per a més 
informació   973 238 047 

institutguindavols.cat 
 

c5002726@xtec.cat 

Institut Guindàvols 
c\ Eugeni d’Ors, s/n 

25196 – Lleida 
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Nom i 
cognoms 
(alumne/a) 

 

Signatura  
pare/mare/ 
tutors legals 

 

Data de la 
sol∙licitud 

   

 
 

 

Consideracions prèvies: 
 

D’acord amb la normativa vigent l’alumnat de 4rt d’ESO ha de cursar tres matèries optatives específiques 
a raó de tres hores setmanals. Al centre s’agrupen aquestes matèries específiques en 3 franges obertes, 
seguint un model orientador, garantint la coherència del currículum de l’alumnat i donar resposta als seus 
interessos  i/o necessitats. El centre anticipant‐se als estudis posteriors recomana els següents  itineraris 
orientats a les dues modalitats de batxillerat i cicles formatius: 
 

 
 

Matèria 
Franja A 

Matèria 
Franja B 

Matèria 
Franja C 

Itinerari 
1 

Ciència i 
Tecnologia 

Física i Química 
Biologia i Geologia 

o 

Tecnologia  Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació 

o 

2n idioma 
o 

Música 
o 

Arts escèniques 

Itinerari 
2 

Humanitats i 
Ciències Socials 

Llatí 
Economia  i 

Emprenedoria 

Itinerari 
3 

Cicles 
formatius 

Ciències aplicades a 
l’activitat 

professional 
o 

Reforç 

Tecnologia 
o 

Economia i 
Emprenedoria 

o 

Visual i Plàstica 

 

Tria de matèries optatives específiques: 
 

Cal marcar amb una X una matèria optativa per cada una de les franges A, B i C. 

FRANJA A  FRANJA B  FRANJA C 

  FÍSICA I QUÍMICA   BIOLOGIA I GEOLOGIA   FRANCÈS 

  LLATÍ   TECNOLOGIA   ALEMANY 

  CIÈNCIES APLICADES A  
L’ACTIVITAT PROFESSIONAL    ECONOMIA I 

EMPRENEDORIA    INFORMÀTICA 

  REFORÇ   VISUAL I PLÀSTICA   MÚSICA 

       ARTS ESCÈNIQUES 

 

Tria de la matèria de l’àmbit de cultura i valors: (trieu‐ne una)

  Cultura i valors ètics   Religió catòlica  Religió evangèlica 
 

LLIUREU AQUEST DOCUMENT A SECRETARIA CONJUNTAMENT AMB LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ  
I EL COMPROVANT DE PAGAMENT 
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Observacions addicionals: 
 

- El Centre proposa aquestes matèries optatives per al proper curs, i es reserva el dret a fer les 
modificacions necessàries per a garantir l’atenció qualitativa de l’alumnat. 

- El Centre intentarà l’assignació de les matèries optatives proposades segons les preferències de 
l’alumnat i les seves famílies. Qualsevol esmena a l’assignació definitiva caldrà fer‐la per escrit i 
degudament justificada. 

 

Breu resum de les matèries: 
 

 Física i química: 
 

L’objectiu d’aquesta optativa és ser capaç de resoldre qüestions del tipus: 
- Com podem calcular el diàmetre del Sol? 
- Per què volen els avions? 
- Quanta energia te un cacauet? 
- Que conté un got de Coca‐cola? 

Poden triar aquestes matèries tot aquell alumnat que tingui interès per la ciència i al qual l’hi hagi agradat 
aquesta assignatura en els cursos anteriors. 
L’alumnat que triï aquesta matèria es preparà per fer un batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia 
o un CFGM d’una família professional en la que calgui aquest tipus de coneixements. 
 

 Llatí: 
 

La  matèria  de  llatí  a  4t  ESO  vol  ser  un  apropament  a  la  llengua  i  cultura  llatina  i  té  dos  objectius 
fonamentals: 

- Fer un tast de la llengua que és l’origen del grup de les llengües romàniques (el llatí) i veure’n la 
relació  amb  la  nostra  llengua  (per  exemple,  l’origen  de  part  nostre  vocabulari  i  d’algunes 
expressions fetes) 

- Conèixer alguns aspectes rellevants de la societat i la cultura romanes per poder relacionar‐los 
amb els del món actual (esdeveniments històrics essencials, mitologia, usos i costums que han 
perviscut fins a nosaltres, etc.). 

S’adreça  a  totes  les  noies  i  nois  de  4t  d’ESO  en  general,  i  de  manera  especial  i  imprescindible  als  qui 
pretenen cursar el Batxillerat d’humanitats i ciències socials. 
 

 Ciències aplicades a l’activitat professional: 
 

Aquesta optativa engloba aspectes de diferents assignatures, com ara  la química,  la biologia,  la  física  i  la 
geologia, però treballats de forma pràctica i aplicada. 
La matèria està integrada per quatre blocs: 

1.    El treball al laboratori 
2.    El medi ambient i l’ésser humà. 
3.    La recerca científica, el desenvolupament i la innovació. 
4.    Elaboració  i exposició d’un projecte d’investigació. 

És  una  matèria  enfocada  a  l’alumnat  que  pugui  estar  interessat  en  professions  relacionades  amb  la 
indústria alimentària, agrària, farmacèutica, sanitària, d’imatge personal 
 

 Biologia i geologia: 
 

L’objectiu d’aquesta optativa és ser capaç de resoldre qüestions del tipus: 
- Per què cal respirar contínuament? 
- Per què tinc els ulls blaus com el meu avi? 
- Es cert que els dits dels peus o el queixal del seny desapareixeran o es soldaran en un futur? 
- Per què ha succeït el tsunami de Japó? 

Poden triar aquestes matèries tot aquell alumnat que tingui interès per la ciència i al qual l’hi hagi agradat 
aquesta assignatura en els cursos anteriors. 
L’alumnat que triï aquesta matèria es preparà per fer un batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia 
o un CFGM d’una família professional en la que calgui aquest tipus de coneixements 
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 Tecnologia: 
 

A Tecnologia es fa una proposta de continuïtat en la realització de projectes de Robòtica amb Arduino. Ens 
introduïm a l’electrònica analògica i digital, la pneumàtica, l'habitatge i la domòtica. Es tracta d'una optativa 
de caràcter molt pràctic i basada en el treball per projectes. 
 

 Economia i emprenedoria: 
 

La matèria s’adreça a aquell alumnat que té  interès en  la gestió econòmica personal  i de  les empreses  i 
també en la creativitat i la  iniciativa emprenedora. La matèria és preparatòria per l’alumnat que vol cursar 
un Batxillerat de la modalitat de Humanitats i Ciències Socials o bé un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. 
Els objectius de la matèria són: 

- Aprendre a gestionar les finances personals i la relació amb els productes bancaris. 
- Observar el funcionament de les empreses, de les seves decisions i estratègiques. 
- Dissenyar i elaborar un projecte d’empresa i presentar‐lo públicament. 
- Interpretar el funcionament dels mercats, l’oferta i la demanda. 
- Analitzar la gestió de l’economia global: PIB, Taxa d’atur, interès, inflació. 

 

 Visual i plàstica (V i P): 
 

Té com a objectius: 
- Emprar  diverses  tècniques  i  recursos  artístics  per  representar  la  realitat,  les  idees  i  les 

emocions. 
- Expressar‐se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge plàstic i visual. 
- Representar formes i espais amb domini de la geometria plana, els sistemes de representació i 

les proporcions. 
- Iniciar‐se en la utilització d’un programa de dibuix tècnic assistit per ordinador. 
- Va adreçat a alumnat que vulguin cursar un batxillerat científic ‐ tecnològic i fer l’assignatura de 

dibuix tècnic. 
- A alumnat amb interès per fer cicles formatius de tipus industrial i/o delineació. 

 

 Informàtica: 
 

En aquesta matèria es proposen reptes en els que cal emprar solucions tecnològiques  informàtiques del 
tipus: 

- Creació de pàgines web. 
- Programació amb Scratch. 
- Aplicacions Mòbils amb App Inventor. 

Es  tracta  de  realitzar  projectes  pràctica  amb  un  fil  conductor  que  té  com  a  objectiu  la  resolució  d’un 
problema proper  a  l’alumnat mitjançant  la  seva  anàlisi,  el  desenvolupament de  la  idea  i  la  proposta de 
solució basada en l’ús de tecnologies informàtiques. 

 

 Música: 
 

Aquesta matèria dóna  les claus per  seguir  l'evolució de  la música a  través del  temps  i en  l’actualitat.  La 
primera  meitat  de  curs  recordarem  quins  són  els  elements  musicals  bàsics  (treballats  a  1r  d’ESO)  que 
ajuden a situar històricament una audició. Aquests permetran diferenciar les característiques musicals de 
cada període històric. La 2a meitat de curs es treballa la música en altres camps: publicitat, teatre, dansa, 
cinema, circ i internet. 

 

 Arts escèniques:  
 

«Payasos, palabras, y más» 
Adreçat a alumnat amb experiència teatral o sense cap experiència. 
Aproximació al teatre més lúdic. 
Muntatge d’obres de petit format amb tècniques diferenciades: 
Teatre de text: La importància de la paraula ben expressada. 
Teatre de carrer: Trobarem al pallasso que portem dins i farem que es manifesti. 
Teatre dels símbols: Allò que podem suggerir, un espai per a la imaginació.  
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
Les persones sotasignades, Jesús Castillo i Cervelló, director del centre educatiu INSTITUT 

GUINDÀVOLS, i _________________________________________, (pare, mare, tutor/a) de 

l’alumne/a ____________________________________________ reunides a la localitat de 

Lleida amb data         /        /              conscients que l’educació dels nois i de les noies 

implica l’acció conjunta de la família i del centre educatiu, signem aquesta carta de 

compromís educatiu, la qual comporta els següents:  

 

COMPROMISOS 
Per part del centre  
 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat 
de l’alumne o alumna.  

 
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 

 
3. Fer complir les obligacions que l’alumna o alumne té en l’àmbit escolar. 

 
4. Informar la família del projecte educatiu de l’Institut i de les normes d’organització i 

funcionament del centre.  
 

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el 
rendiment acadèmic i comunicar a la família dels  resultats de les avaluacions.  

 
6. Adoptar les mesures educatives complementàries adients per atendre les necessitats 

específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.  
 

7. Seguir l’evolució escolar de l’alumne o alumna i avaluar el seu treball i procés 
d’aprenentatge tot adoptant les mesures necessàries que pugin afavorir el seu 
rendiment acadèmic. 

8. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i 
personal de l’alumne o l’alumna.  

 
9. Comunicar a la família les faltes d´assistència no justificades de l’alumne o alumna al 

centre, així com qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu 
desenvolupament acadèmic i personal.  
 

10.  Atendre en un termini raonable, i segons allò que estableix el procediment 
corresponent, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la familia. 
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Per part de la família 
  

1. Respectar el caràcter propi del centre. 
 
2. Reconèixer i acceptar l’autoritat de tot el professorat, del personal d’administració i 

serveis i de manera específica del director o directora i de la resta de membres de 
l’equip directiu.  

 
3. Desenvolupar i afavorir les complicitats necessàries per compartir amb el centre 

l’educació del fill o filla. 
 

4. Fer respectar al seu fill o filla les normes específiques de funcionament del centre i fer-se 
responsable de l´ús no disruptiu i/o inadequat dels dispositius mòbils del seu fill o filla. 

 
5. Obligar a fer complir al fill o filla les normes que afecten la convivència escolar i el 

desenvolupament normal de les classes, tot responsabilitzant-se de l’assistència regular i 
puntual a les activitats acadèmiques del seu fill o filla. 

 
6. Vetllar per tal que el seu fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi, a casa i al centre 

en el marc de l´horari escolar, perquè faci les tasques encomanades a casa pel 
professorat.  

 
7. Ajudar el seu fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a 

l’activitat escolar i adoptar els criteris i mesures que puguin afavorir el seu rendiment 
escolar. 

 
8. Adreçar-se directament al centre davant qualsevol dificultat o problemàtica relacionada 

amb el seu procés d’escolarització i formació i facilitar les informacions que siguin 
pertinents per al procés d’aprenentatge.  

 
9. Atendre dins un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli 

el centre.  
 
10. Informar el seu fill o filla del contingut d’aquests compromisos.  

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  
 

 
                       El centre                                                                 La família                                        
 

 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

Institut Guindàvols 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Alumnes de centres educatius 
dependents del departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació 
objetiva del rendiment escolar, el compromís dels alumnes i llurs famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és 
la Direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció del centre educatiu corresponent. 

Direcció del centre 

 

 

Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren. 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les activitats escolars 
lectives, complementàries i extraescolars. 

En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, 
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors 
legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables. 

Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blogs, web, revistes) cal la corresponent cessió del dret de comunicació pública expressat per 
escrit dels afectats o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria d’edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de 
modulació segons l’edat dels alumnes. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat i s’estén a 
realitzacions com ara el treball de recerca de batxillerat i altres similars. 

Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors 
Nom i cognoms de l’alumne o alumna 
 
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal de l’alumne DNI/NIE/Passaport 
o alumna  (només si l’alumne/a és menor d’edat) 
 
 
 
Autoritzo 

1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:  
 en webs del centre: 

- amb accés restringit (p. ex. Moodle, Portal de centre, Gmail, Google Apps), 
- amb accés no restringit (p. ex. Portal del centre),  

 plataformes d’Internet no administrades pel centre  
(p. Ex. YouTube, Google+, Twitter, Facebook, Instagram o altres comptes de xarxes socials del centre),  

 fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu, 
 filmacions destinades a difusió pública no comercial,  
 presentacions digitals. 

Sí    No 

2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web del 
centre i revistes editades pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa. 
Sí    No 

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials de l’alumne o alumna i del centre: 

 Sí    No 
 

Quedo assabentat/da, que aquesta autorització és vàlida durant tota la vida acadèmica de l’alumne o alumna en aquest 
centre educatiu. En qualsevol cas, si doneu aquest consentiment, el podeu revocar en qualsevol moment mitjançant una 
comunicació escrita adreçada a la direcció del centre. 

Lloc i data   
Signatura del pare, mare o tutor o  Signatura de l’alumne o l’alumna 
tutora legal de l’alumne o alumna (només si és major d’edat) 
(només si l’alumne/a és menor d’edat) 
 



Col·laborem i participem en el dia de 
Portes Obertes. 

Acompanyem a l’equip directiu en les 
reunions als centres adscrits. 

Celebrem el fi de curs de les activitats 
extraescolars.

Organitzem activitats diverses com ara 
els tallers de cuina.

ampa.institutguindavols.cat 

ampa@institutguindavols.cat 

“Cap de nosaltres és tan bo 
com tots nosaltres junts” .

Imatge 4. Berenar fi de curs extraescolars juliol 
2017

Imatge 5.  Cuina de Nadal. Desembre 2017 TRÍPTIC 

INFORMATIU



 

L’AMPA de l’Institut Guindàvols 
vol donar la benvinguda a totes les 
persones que aquest curs passaran a 
formar part del centre i compartiran 
el seu Projecte Educatiu.

Participem en: 

La celebració del Nadal i Sant Jordi. 

L’entrega d’Orles a l’ESO, 
Batxillerat i Cicles. 

En el dia de Ciència al Carrer i les 
activitats de coeducació. 

El servei de Biblioteca a la tarda.

Subvencionem els associats amb  una 
part del cost de les sortides. 

Organitzem el Mercadet de  Llibres.

Imatge 1. Equip de professionals ESO

L’AMPA és una associació sense 
ànim de lucre, que gràcies a les 
aportacions dels seus associats, pot 
col·laborar amb una part de 
l’educació dels nostres fills/es.

Imatge 2. Entrega d’orles juny 2017
Imatge 3. Mercadet de Llibres juliol 2017

Aportem material a l’alumnat dels 
Cicles Formatius. 

Organitzem l’assemblea anual de 
l’AMPA.
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