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PER QUÈ            SER     DE L'AMPA?  

 Perquè és una via de participació  i implicació dels  pares i mares en la formació integral de les
nostres filles i fills.

 Perquè és un canal de comunicació   amb la comunitat educativa del centre.
 Perquè defensa que un sistema educatiu de qualitat  és possible i necessari.

EN     QUÈ     ENS     BENEFICIA  ?  

 Podem accedir a cursos  de formació .
 Aconseguir subvencions d'organismes  públics i privats.
 Comptar amb el suport i assessorament d'entitats  com la federació d'AMPAs.. 
 L'alumnat soci d'AMPA rep gratis l'agenda  escolar. (L'objectiu de l'agenda escolar oficial de l'IES és

facilitar la comunicació entre famílies i professorat. Aquesta agenda és obligatòria per a l'alumnat de 1r
a 3r ESO i recomanable per a l'alumnat de 4t ESO).

 A l'alumnat soci d'AMPA se li abona directament al centre l'import del Segur Escolar Obligatori de
1,12€. (A partir de 3r ESO i fins als 28 anys, els alumnes espanyols o estrangers residents legals a
Espanya, han d'abonar en el moment d'efectuar la matrícula de cada curs una quota anual obligatòria
per a així acollir-se als beneficis mèdics i econòmics d'aquest segur).

QUÈ     FEM  ?  

 Participació activa en el Banc de llibres (Xarxa de Llibres): participem en la Comissió creada per a tal
fi, formada per pares i professors, col·laborant en la recollida de llibres, classificació i registre d'aquests
.

 Subvencionem als  socis les Orles de 4t  ESO I 2n Batxiller.
 Organitzem el Mercat ambulant de llibres  de text  de BATX.
 Realitzem tallers, col·loquis i activitats per a l'alumnat  dins de les jornades que organitza el centre

( Setmana cultural, dia de la  dona, mercat ambulant solidari, dia del llibre, etc...)
 Subvencionem , en la mesura que siga possible, les  eixides d'interès cultural  organitzades per

els/as  professors/as
 Mantenim informades a les  famílies d'activitats,  cursos o notícies d'interès  per a elles  a través  del

correu electrònic i del perfil de facebook  de l'AMPA  i Instagram.

QUÈ         POTS     FER?      

 Participar directament en la Junta Directiva, ocupant qualsevol dels  càrrecs.
 Acudir a les  Assemblees i reunions convocades per aquesta  .
 Per a aconseguir una comunicació ràpida i eficaç és necessari que tots els que tingueu Correu Electrònic

ens ho faciliteu manant-nos un correu a  ampaiesbahiadebabel@gmail.com  amb el nom de
l'alumne/a i el curs en el qual està. 

 A través del nostre perfil de Facebook: 

https://www.facebook.com/ampaies.bahiadebabel, Instagram 

@ampaiesbahiadebabel, o de la bústia del centre podeu aportar suggeriments, notícies i altres 
temes d'interès.

I si encara no ho has fet, asociate:

Ingrés de 30 € per família  en el compte de l'AMPA:.  

ES61 0081 1184 75 0001008502 (B. Sabadell)

AMPA BdB IES Bahía de Babel


