
Sigues AMPA 
 

 
Què és l’AMPA? 
És l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. Està legalment constituïda i la integren els pares, mares i tutors 
d’alumnes que ho desitgen. L’Assemblea general pren els acords necessaris per al seu funcionament. 

 
Què es fa amb la quota de l’AMPA? 
El pagament de la quota de l’AMPA, i la tasca dels membres de la Junta i els col·laboradors, permet 
organitzar els serveis següents a favor dels alumnes del centre: 

• Organitzar conjuntament amb l’Institut les colònies de crèdit de síntesi (1r, 2n, 3r ESO), el viatge de 
final de curs (4t ESO) i els viatges de Batxillerat. 

• Que els alumnes puguin adquirir els llibres de text a Abacus amb el descompte legal autoritzat (20% 
per a l’ESO i 5% per al Batxillerat). 

• Organitzar i utilitzar el servei de menjador. 
• Participar en el projecte de socialització de libres de lectura de 1r d’ESO , de català i altres. 
• Participar en Mercat d’intercanvi i  reciclatge de llibres.  
• Gaudir de les activitats extraescolars. 
• Organitzar el Concurs de Fotografia de Sant Jordi. 
• Gaudir dels premis del Concurs de Comparses de Carnaval. 
• Gaudir de les aportacions econòmiques a diverses activitats i sortides del centre, en ESO i 

Batxillerat. 
• Gaudir de la Festa de Comiat dels alumnes de 2n de Batxillerat i lliurament de l’orla. 
• Organitzar la web de l’AMPA. 
• Estar representats al Consell Escolar de l’Institut com a AMPA. 

Per tot això us animem a participar directament en l’activitat de l’AMPA, bé participant en les diverses 
vocalies  o bé mitjançant el pagament de la quota anual. La quota és per a tot el curs i per família, sigui quin 
sigui el nombre de fills matriculats. 

La quota anual de l’AMPA és de 29 € per família 

L’ingrés es fa al compte de l’AMPA: Bankia: ES40   2038   9224   3060 0004   8331 
ÉS MOLT IMPORTANT: indicar al full de pagament el nom de l’AMPA Poeta Maragall, de l’alumne i el nivell escolar 
durant el curs 2016-2017. Porteu una còpia del full de pagament a la bústia de l’AMPA.

 

 

CONTACTE AMB L’AMPA 
Horari de Secretaria de l’AMPA:  
dilluns i dimarts de 10.30 h a 13.00 h. 
Tel. 93 453 80 28 
Adreça postal: Provença 187, 08036 Barcelona 
Correu electrònic: ampamaragall@gmail.com 
Web: http://ampaimaragall.wordpress.com 

 
 


