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Quines tasques fem des de 
l’AMPA  
L’AMPA és el principal interlocutor del col·lectiu 
de les famílies amb els equips directius i el 
professorat, i canalitza la seva veu en el centre 
educatiu i amb l’administració educativa. 
Participa en la presa de decisions i en el govern 
del centre mitjançant el Consell Escolar de 
Centre. Cal tenir també present que la direcció 
del Centre participa a totes les reunions 
mensuals de l’AMPA . 

Les activitats extraescolars són gestionades per 
l’AMPA. S’encarrega en  aquest sentit  de decidir 
quines activitats es fan i  contractar el personal 
que les ha de dur a terme. La gestió  de les altes i 
baixes de l’alumnat  que hi participa. 

La biblioteca de l’institut també és gestionada 
per l’AMPA. Adquisició dels llibres i contractació 
de la persona que hi treballa. El servei  de 
préstec està obert a tota la comunitat educativa. 

El servei tècnic informàtic va a càrrec de l’AMPA. 
En aquest sentit l’AMPA té contractada una 
persona que s’encarrega, entre altres coses,  del 
suport als alumnes, socis d’AMPA, amb els 
problemes tècnics que puguin  tenir amb els seus 
ordinadors. 

Gestió del lloguer d’armariets pels alumnes. 

Participem en tot allò que ens demani l’equip 
docent; ajudar en la jornada de portes obertes, 
en les activitats que es puguin dur a terme per 
Nadal, festa de graduació, concursos que es 
realitzen, enviament d’informació als associats, 
ajudem en la finançament d’activitats com ara 
L’Hort del Peguera. 

Participem a les reunions que es realitzen per 
part de la FAPAC o en comissions de treball a 
petició d’organismes locals (Ajuntament) o a 
nivell més nacional.  

Cerquem ofertes que puguin ser d’interès dels 
associats  d’empreses, comerços o similar 
(compra de material, serveis…) 

 

 

Quan es reuneix l’AMPA 

El primer dijous de cada mes a les 19:30 hores a 
la biblioteca de l’institut. A les reunions hi pot 
venir tothom i sempre hi ha la participació de la 
direcció del Centre. 

On puc trobar la informació 
relativa a l’AMPA? 

Trobareu tota la informació a la pàgina web de 
l’AMPA, l’accés és a partir del moodle de 
l’institut Lluis de Peguera.  

Hi trobareu  totes les noticies, convocatòries de 
reunions, Actes de reunions i en general tot allò 
relatiu a activitats organitzades i acords de 
l’AMPA. 

L’AMPA envia també periòdicament als seus 
associats informació per correu  electrònic d’allò 
que es considera d’interès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per més informació podeu 
contactar; 

Tel.- 938 772 777 

c/e.- ampa@inspeguera.cat 

web: ampa.inspeguera.cat 

 

mailto:ampa@inspeguera.cat
http://ampa.inspeguera.cat/

