
AMPA INSTITUT 
LA MITJANA 

C/ Vicenç Ximenis 

25005 Lleida 

Telèfon  678 08 07 22 

Horari d’atenció al públic:  

de dilluns a dijous de 9:00-11:00h i 

divendres de 13:00 a 15:00h 

 

ampa@ampainstitutlamitjana.cat 

www.ampainstitutlamitjana.cat 

Curs 2018-19 

Aportacions al centre: 

Ajudem l’institut amb dotacions econòmi-
ques per a: 

 Reforçar l’equipament del centre. 

 Ajuts als viatges de fi de curs dels alum-
nes. 

 Material esportiu. 

 Mobiliari per a les aules. 

Des de l’AMPA treballem per a què: 

 Tots els alumnes puguin tenir accés a lli-
bres al millor preu possible per a les famí-
lies i en aquest sentit treballem per a la 
socialització total dels llibres a l’ESO. 

 Col·laborem amb l’institut en la millora 
dels recursos i instal·lacions. 

 Realitzem aportacions econòmiques que 
permeten la realització de viatges, excursi-
ons, festes , etc. 

 Fomentem la participació de les famílies 
en la tasca educativa dels nostres fills, 
contribuint a la millora de l’educació i a la 
línia educativa del centre. 

Totes les famílies sòcies poden, d’una manera 
voluntària, col·laborar, participar i aportar ide-
es i suggeriments. 

L’AMPA som tots!!! 

Jornada de Portes Obertes 
 

Març 2018 



L’AMPA de l’INS La Mitjana 
 És una entitat sense afany de lucre, forma-

da amb la participació dels pa-
res/mares/tutors legals del nostre institut. 

 Per ser família sòcia de l’AMPA, s’ha de fer 
efectiva la quota anual, que per al curs 
18/19 serà de 40 €. 

 La nostra associació forma part de la FA-
PAC. 

Activitats extraescolars 
L’AMPA gestiona les activitats extraescolars que 
es realitzen al nostre institut. 

Actualment futbol sala, amb entrenaments els 
dimarts i dijous de 17.00h a 18.00h i participació 
en les competicions del Consell Esportiu del Se-
grià (dissabtes matí).  

Col·laborem amb el Pla Educatiu d’Entorn per or-
ganitzar activitats per als alumnes amb necessi-

tats, dirigides al Reforç en llengües i mate-
màtiques. 

 
 
Servei de biblioteca 
Disposem d’un servei de Biblioteca, dimarts i di-
jous de 15.50h a 17.20h, per a poder fer treballs 
en grup i/o ordinadors. L’AMPA gestiona la perso-
na encarregada d’aquest servei.  Fem aportaci-
ons. anuals per a la compra de llibres de lectura. 

Organitzem: 

 
 Caminada a favor de  La Ma-

rató TV3. La recaptació es 
destina íntegrament a aques-
ta causa. 

 
 

 

 Sant Jordi: amb motiu de la festivitat de 
Sant Jordi, s'organitzen activitats conjuntes 
amb el centre per fomentar la lectura. 

 

 Xerrades i conferències:  Són actes partici-
patius per a les famílies, encaminats a tractar 
temes relacionats amb l'adolescència.  

 Curset de primers auxilis per a alumnes,   
organitzat per la Creu Roja. 

       

Col·laborem: 
 En la festa de graduació de  4t d’ESO i 2n de 

Batxillerat. 
 Amb l’Escola La Mitjana per tractar necessi-

tats conjuntes. 

Què fem? 
Gestionem: 
 La socialització dels llibres d’ESO. Ens  

encarreguem  de la gestió dels pagaments, 
lliurament i retirada dels llibres dels alum-
nes socialitzats. 

 La quota de socialització per al curs 2018/19 
per a alumnes de 1r ESO serà de 170 €. 
Aquesta quantitat s’ajusta en funció del ni-
vell final de l’alumne. 

 La gestió es realitza mitjançant la secretària 
de l’AMPA i amb la col·laboració de pares 
voluntaris i l’equip directiu del centre.  

 


