Què és l’AMPA?
- És l’Associació dels pares i mares de
l’Institut d’Educació Secundària Els Tres
Turons.

Està registrada com a associació i es regeix
per estatuts propis. Hi ha una junta que es
renova periòdicament.
Anualment es celebra, com a mínim, una
assemblea general.

Com puc comunicarm ea m b l ’ A M P A ?

Què fa l’AMPA?
- Col·labora amb l’equip docent per al bon
funcionament de l’institut i per preservar la
qualitat de l’ensenyament.

- Creieu que la relació
professor/alumne és satisfactòria?

Qui som?
Junta curs 2018-19:
Presidenta: Carme Pascual
Sots president: Coque Alonso
Secretària: Elena Nogueras
Tresorera: Cristina Serrano
Vocals: Susana Sánchez
Gemma Gorhs
Antonio Calero
Maribel Camboo
Anna Danés
Oriol Ferran

Gestió biblioteca i armariets:
Montse Amar

- Us preocupa alguna cosa de
l’educació del vostre fill o filla?

- Té representació directa en el Consell
Escolar. Aquest any hi haurà Eleccions al
Consell en el sector pares/mares.

- Teniu dubtes sobre el
funcionament del centre?
- Encara que no tingueu cap
problema, penseu que hi ha
coses a millorar?

- Atén i canalitza les inquietuds i les
iniciatives de les famílies relacionades amb el
centre.

CONTACTE:

- És el principal enllaç entre les famílies dels
alumnes, el professorat i la direcció.

-Mail: ampa@elstresturons.cat

- La Junta es troba cada segon dilluns de
mes al Calisay, a les 8 del vespre.

-Bústia al vestíbul de l’Institut

- Fomenta i gestiona la reutilització de llibres
- Ajuda, amb recursos humans i econòmics,
a
l’organització
d’esdeveniments
que
complementen la tasca educativa del
professorat i col·labora en serveis com la
biblioteca del centre. Com a novetat, creació
d´una biblioteca d´aula aquest curs 2018-19.
- La quota de l’associació, una per família i
curs acadèmic, serveix també per finançar
materials que tant les famílies com la
direcció del centre consideren necessaris
(millora dels equipaments, material esportiu,
armariets, etc.)

Trobareu més informació al nostre web:
 www.arenysdemar.org/entitats/ampa3t
Facebook:
 www.facebook.com/pages/AMPA-InstitutEls-Tres-Turons/859603304051787?fref=ts

VENIU A VEURE’NS !

