
MEMÒRIA ANUAL 2016-17 

 

 Setembre 

- Hi ha un total de 28 famílies que ingressen la quota de lloguer de taquilles.  

 

 Octubre 

- Quota d’una família de quota de lloguer de taquilles.  

- Pagament de la quota de FapaC.  

 

 Novembre 

- L’Institut realitza transferència al nostre favor de les quotes d’AMPA de les famílies.  

o Alumnes de 1r: 58 socis (51 quotes + 7 germans) 

o Alumnes de 2n: 78 socis (74 quotes + 4 germans) 

o Alumnes de 3r: 42 socis (41 quotes + 1 germà) 

- Es realitza el pagament de les samarretes esportives dels alumnes de 1r.  

 

 Desembre 

- L’Institut realitza transferència al nostre favor de les quotes d’AMPA de les famílies.  

o Alumnes de 1r: 1 socis (1 quota) 

o Alumnes de 2n: 2 socis (1 quota + 1 germà) 

o Alumnes de 3r: 1 socis (1 quota) 

 

 Gener 

- Aportació econòmica de la empresa distribuïdora de llibres MCL a l’AMPA.  

 

 Febrer 

- Pagament de les samarretes esportives dels alumnes de 3r.  

- Pagament de les samarretes esportives dels alumnes de 2n.  

 

 Abril 

- Realització concurs de fotografia: 1er premi (2 entrades al cinema KUBRICK + 20 euros de descompte 

a la llibreria Cultural) i 2on premi ( 20 euros de descompte a la llibreria Cultural). Despesa aproximada 

180 euros.  

- Es realitza parada de Sant Jordi.  

- Aportació de llibres a la Biblioteca de l’Institut per un import de 73,27 euros. 

 

 Maig 

- Aprofitant descomptes de Sant Jordi es realitza una nova aportació de llibres a la biblioteca de l’institut 

per un import de 202,68 euros, resta pendent alguns llibres. 

- Es compra una bústia de l’AMPA i es col·loca a l’entrada de l’institut.  

 

 Juny 

- Nova aportació de llibres a la biblioteca que estaven pendent de rebre que ja estaven demanats per 

un import de 81,92 euros.  



- Realització dels carnets de l’AMPA del curs 2017-18  

- Compra de pilotes de basquet.  

- Es patrocina un taller que es va realitzar la setmana de Sant Jordi a l’abril realitzat per 

DeMomentSomTres, S.L. “Servei de dinamització”.  

- 4 famílies realitzen el lloguer de taquilles.  

 

 Juliol 

- 23 famílies realitzen el lloguer de taquilles.  

 

 Setembre 

- 2 famílies realitzen el lloguer de taquilles. 

- Es subvenciona la despesa dels autocars de diverses sortides dels alumnes. 

o Alumnes de 1er. Sortida al Canal Olímpic. Fra. 17/10596.  

o Alumnes de 2on. Sortida a Les Deus. Fra. 17/10597.  

o Alumnes de 3er. Sortida a Port Aventura.  

 

 

CURS 2016-2017 (Total 190 alumnes) 
 Total alumnes de 1r:  61 alumnes 

o No han pagat la quota soci: 2 alumnes. 

 Total alumnes de 2n: 86 alumnes 

o  No han pagat la quota soci: 5 alumnes. (2 són d’escolarització externa). 

 Total alumnes de 3r:  43 alumnes 

o  No han pagat la quota soci: 0 alumnes). 


