
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE 
L’AMPA INS ALEXANDRE DEULOFEU

BENVINGUTS !!!!



QUÈ ÉS L’AMPA ?
L’Ampa és una entitat sense afany de lucre formada per tots els pares i mares dels alumnes de l’institut.

 OBJECTIUS:

● Col.laborar en la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills.
● Millorar les instal·lacions del centre
● Col·laborar en la compra de material i altres serveis no materials a benefici del alumnes

COM ES FA:

Estant en  contacte directe amb l’institut per treballar en la mateixa línia.



FINANÇAMENT

● L’AMPA és financia a través de:

● Quotes dels socis (principal ingrés).
● Subvenció que rebem únicament de l’Ajuntament de Figueres.
● Retorns dels rappels de l’Abacus per la venda de llibres. (temporal)



PERQUÈ SERVEIX ESTAR A L’AMPA?

● Defensar el dret d’una educació de qualitat en funció de les necessitats de 
tots els alumnes.

● Administrar i gestionar els recursos de l’AMPA
● Participar en la presa de decisions mitjançant un representant en el Consell 

Escolar del Centre
● Interactuar amb l’institut per tractar temes que afecten a tot el col·lectiu de 

famílies.
● Beneficiar-se dels descomptes del carnet de soci.



QUE FA L’AMPA?
Durant el curs escolar 2021-2022 vàrem fer:

● Col·laborar amb els premis literaris Sant Jordi que organitza el Centre amb 
una dotació de 1.225 €

● Comprar les castanyes per la Castanyada que es va realitzar pels alumnes del 
Centre (478 €)

● Pagar la xocolatada pels alumnes del Centre per Carnestoltes (618,75€)
● Pagar el curs de natació fet pels alumnes de 1r i 2n d’ESO (1.422 €)
● Pagar les agendes escolars per tots els alumnes de 1r ESO (959,72€)
● Manteniment dels dominis de la web de l’AMPA amb Alterego (266,20€)
● Pagar la xerrada adreçada a famílies impartida per la Dari Muñoz (120€)
● Comprar un parking de bicis i papereres pel centre (680€)



JUNTA

Com en totes les entitats en la nostra l’AMPA també existeix una Junta. La Junta 
de l’AMPA està formada per un grup de pares i mares voluntaris que treballem de 
forma altruista i sense cap remuneració per tirar endavant els objectius descrits 
anteriorment. Els càrrecs obligatoris que hi han de ser són:

● President/a 
● Secretari/a
● Tresorer/a
● Vocals



ORDRE DEL DIA:
1- Resum del balanç econòmic del curs 2021-2022

2- Propostes i pressupost per al curs 2022-2023.

● Xerrades per a famílies d’algun tema d’actualitat. (+/- 500€)
● Projecte de dinamització de la Biblioteca del Centre (2.000 €)
● Subministrament d’unes taules de tennis taula pels alumnes
● Projecte del carnet de descompte amb Comerç Figueres amb totes les Ampes de Figueres
● Projector i pisarra per l’aula d’informàtica (1.500 €)
● Col·laborar amb l’institut en l’organització de la castanyada (compra de castanyes) (+/- 500€)

3- Renovació dels càrrecs de la Junta per al curs 2022-2023 (President/a, Secretari/a, Tresorer/a)

4- Aprovació del canvi de nom de AMPA a AFA i modificació dels Estatuts

5-  Precs i preguntes



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA I 
ATENCIÓ


