
L’AMPA 
de l’Institut Nou de Vilafranca 
agrupa les famí lies del centre, 

amb l’objectiu de contribuir 
a la millora de la qualitat 

de l’ensenyament que reben 
els nois i les noies.

SUMEU-VOS
A L’AMPA!

Com associar-s’hi: 

La quota d’associació de l’AMPA és de 
20€ anuals per família, que es paga en 
efectuar la matrícula. 

Només cal que ompliu la butlleta que 
us adjuntem i la lliureu a la secretaria de 
l’Institut, amb la resta de documentació 
de la matrícula. En el mateix moment, 
rebreu un carnet que us acreditarà 
com a socis de l’AMPA. 

Per a més informació: 
ampa@ampainstitutnoudevilafranca.com

Les famílies sòcies de l’AMPA 
disposen de descomptes d’entre el 5 
i el 20% en diversos establiments de 
Vilafranca (material escolar, llibres, 
papereria, tintes i tòners, estampació 
de samarretes, perruqueria, òptica, 
reparació de calçat i acadèmies d’idiomes).

Consulteu-ne el llistat a 
la web de l’AMPA 

i comenceu a gaudir-ne!



Per què serveix?

 � És el principal interlocutor que tenen 
el professorat i l’equip directiu per 
tractar els temes que afecten a tot 
el col·lectiu de famílies.

 � Permet a les famílies reflexionar i 
opinar sobre el funcionament quotidià 
del centre i sobre temes educatius 
d’abast més general.

 � Administra i gestiona els recursos que 
aporten els associats i les associades.

 � Participa en la presa de decisions 
i en el govern del centre per mitjà 
d’un representant al Consell Escolar 
del centre.

Quins serveis ofereix?

 � L’AMPA gestiona el servei de taquilles 
per l’alumnat sense empreses 
intermediàries, la qual cosa suposa 
un estalvi per a les famílies.

 � Ofereix el servei de compra de llibres  
a través d’Iddink, amb uns preus molt 
competitius.

 � Programa una oferta d’activitats 
extraescolars per a l’alumnat.

 � Col·labora amb l’ampliació de  
la biblioteca de l’institut.

 	 Col·labora en l’organització de les festes 
al centre.

I moltes activitats més!

Podeu conèixer el projecte de 
l’AMPA a la web:


