
 
 

 

En nom de tots els membres de l’AMPA de l’IES Menéndez y Pelayo, us 
donem la benvinguda més cordial i us oferim la nostra associació. 

 
QUÈ ES EL QUE US 
OFEREIX L’AMPA? 

 Lloc de trobada, 
d’intercanvi, d’ajuda i, 
sobretot de treball, per 
tal que l’educació dels 
nostres filles i fills sigui 
el més completa 
possible.     

 Enllaç entre els 
professors, equip 
directiu i les mares i 
pares. 

 Recerca de projectes i 
ajudes que beneficiïn a 
tot l’alumnat com el 
recentment publicat 
“Un passeig per la 
història de l’ institut 
Menendez y Pelayo”. 

 

 
COM CONTACTAR amb 
l’AMPA?  

 Blog per informar-vos i 
participar 
http://ampamenendez.
wordpress.com/ o en 
l’apartat AMPA de la 
web de l’ institut 

 Venint a les reunions 
 Correu electrònic 

ampamyp@gmail.com   

 
 

     QUÈ FEM en L’AMPA? 
 Estem connectats via correu electrònic de forma 

continua i ens reunim un cop al mes; la junta i 
un cop al trimestre els delegats de curs, tothom 
és benvingut a les reunions. 

 Les diferents comissions treballen de forma 
independent i continua i estem en contacte 
continu també amb direcció i prefectura 
d’estudis. 

 Participem activament en el projecte de 
Mediació i ens reunim periòdicament amb el 
grup impulsor del PAC. 

 Seguiment activitats extraescolars i participació 
en l’associació esportiva del centre. 

 Formem part de l’organització de Temps de 
Barri. 

 Seguiment del menjador (menú i convivència) 
 Participació en els consells escolars i en les 

diferents comissions (permanent, convivència, 
econòmica i llibres) per part de pares i mares 
escollits per votació 

 Dinamització de la 
biblioteca i 
contribució a 
l’ampliació 
d’horaris i del seu 
ús com a multi 
espai on puguin 
treballar en grups. 

 Socialització dels llibres de lectura 
 Impulsem la millora de l’entorn i la circulació al 

voltant del centre i promovem l’ús de la 
bicicleta.  

 Web activa. On informen de totes aquelles 
activitats que realitzem i ecos del institut 

 
               

  



 
 

 

 

 
QUINA ÉS LA QUOTA: 

 La quota és anual i per 
família no per alumn@. 

 L’import de la quota és de 
40,00 Eur  

 Es paga en formalitzar la 
matrícula mitjançant ingrés 
bancari. 

Quan formalitzeu la matricula trobareu tota 
la informació necessària 
 
QUINS SON ELS PRINCIPALS 
AVENTATGES ECONOMICS  DE 
PERTANYER  A L’AMPA? 
 
El pagament de la quota de 40€ 
aquest proper curs, a més a més de 
fer possible la contribució de l’Ampa 
ala millora de la qualitat educativa 
del centre, et representarà tot un 
seguit d’avantatges: 

 Estalvi important en els llibre de text

gracies al projecte de socialització

Ecobook. L’estalvi oscil·larà entre els

120€ i els 160€ per alumne/curs

respecte als preus que hem estat

pagant fins ara. (Aquest servei ens el

proporciona l’empresa Iddink amb més

de 30 anys d’experiència al sector) 

 Estalvi important amb el lloguer de les

guixetes. Les guixetes passen a ser

propietat de l’Ampa. Això suposarà

aquest proper curs un estalvi de 20€ x

guixeta/curs 

 

 

 
 
 

 


