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CURS 2019/2020
Benvolgudes famílies
Què és l’AMPA de l’IES GOYA?
És una associació legalment constituïda, formada per Pares i Mares d’alumnes amb contacte
directe amb l’Institut. El primer dijous de mes, a les 20.30 h, es reuneix la JUNTA de l’AMPA de
l’institut. Aquesta reunió és oberta a tots els Pares i Mares. És molt important la participació de les
famílies en la vida de l’institut bàsicament vehiculada a través de l’AMPA.
Mantenim una estreta col·laboració amb l'equip directiu de l'Institut per fer un seguiment del
curs, i si cal, col·laborar en aquells temes en què l'opinió de les famílies o els recursos que poden
aportar a través de l'AMPA poden ser d'utilitat per a un millor funcionament del centre.
Qui forma part de l’AMPA de l’IES GOYA?
Tots aquells pares i mares dels alumnes de l’escola, que tinguin ganes de dedicar una estona del
seu temps per millorar l’Institut dels seus fills. De fet tots hi formem part pel fet de ser de l’IES
encara que no hi treballem d’una manera directa.
Cóm està organitzada l’AMPA de l’IES GOYA?
Està formada per diferents pares i mares que es distribueixen en comissions per àrees amb unes
tasques que executen durant el curs. La junta es reuneix un cop al mes i està oberta a tothom que
hi vulgui assistir. Cada àrea està formada per membres dels pares i algunes també per membres
de professorat. Hi ha també pares que assisteixen a les reunions mensuals però no disposen de
temps per estar a cap comissió.
En les reunions de Junta s’informa de les decisions que s’hagin pogut prendre o de la feina feta a
cada comissió. Un cop l’any es reuneix l’associació en Assemblea General. Aquest és l’òrgan màxim
de decisió.
L’associació, per funcionar, necessita legalment tenir una Junta que la representi.L’actual Junta
de l’AMPA de l’IES GOYA, que es va escollir en la darrera Assemblea General, és la següent.
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Què fa L’AMPA del’IES GOYA ?















Gestiona el Banc de Llibres (llibres de l’ESO, ordinadors i llicencies digitals), que funciona
des del curs 2007-2008.
Gestiona el servei de biblioteca amb una persona contractada durant 16 hores setmanals
per que en faci el control.
Dona suport al projecte de intercanvis dels alumnes de 1r Batxillerat
Gestiona el funcionament de les taquilles.
Col·labora i dona suport al centre en diferents projectes, sempre pensant en un millor
aprofitamentcap als alumnes.
Supervisa el menjador, que és gestionat per Horta Serveis .
Organitza cicles de xerrades per als pares i mares amb temes d’interès general.
Col·labora amb el centre en el manteniment i millora de la xarxa informàtica.
Gestiona les activitats extraescolars sempre que hi hagi quòrum per iniciar-les.
Ha creat i manté una web: https://ampaiesgoya.com amb informació actualitzada d’interès
per a les famílies.
Col·labora amb l’àrea de plàstica realitzant un concurs de punts de llibre i de postals de
Nadal.
Participa en els premis dels jocs florals per Sant Jordi i dona suport als seus actes.
Prepara i promou sopars i trobades per a tota la comunitat educativa.
Dona suport als alumnes de 4t d’ESO i 2n de batxillerat en els seus actes de fi d’etapa.

L’assemblea anual de l’AMPA del’IES GOYA del curs 2019-2020 serà durant la
primera quinzena del mes d’octubre de 2019. Comunicarem la data exacta
amb antelació.

US ANIMEM A TOTS A PARTICIPAR !!!!
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Quotes curs 2019-2020 1r d’ESO
Us indiquem a continuació les quotes per al pròxim curs 2019-2020, aprovades en Assemblea
ordinària de l’AMPA a l’octubre de 2018. Cal destacar que les taquilles resten incorporades com
servei de l’AMPA al qual té dret l’alumnat que la seva família sigui sòcia de l’AMPA.(El
funcionament d’aquest servei s’explica en un full apart).
Com ja us ha informat l’Institut, aquest curs comença un projecte de digitalització en el qual cada
alumne/a ha de disposar d’un ordinador portàtil. A banda de que s’utilitzarà en totes les matèries,
serà un element molt important en el projecte de Treball Globalitzat que va començar a 1r d’ESO el
curs 2017-18.
L’equip a utilitzar serà un ordinador portàtil de 11’6“, especialment recomanat per a l’ús a les
aules i amb les característiques suficients per a un bon rendiment. A més, el fet que tot l’alumnat
utilitzi el mateix model simplificarà la supervisió i el seguiment a les aules. Al full següent es llisten
les característiques detallades del ordinador.
El pagament es gestionarà per la passarel·la digital de l’empresa ASSAICE a la qual li haureu de
cedir les dades necessàries.
L’extraescolar d’anglès la gestionarà l’acadèmia BABEL ( www.babelanguages.net) i a la qual li
haureu de cedir les vostres dades personals.
Us detallem els imports dels diferents serveis oferts per l’AMPA (preus de 2018).

CONCEPTE

CURS

IMPORT

Quota AMPA

ESO i
batxillerat

50€

Assegurança
Accidents
AMPA

1r i 2n ESO

20€

Un ingrés anual per alumne/a.

Material

ESO i
batxillerat

45€

Un ingrés anual per alumne/a.

Ordinador i
llicencies

ESO

Banc de
llibres

306€

ESO

OBSERVACIONS
Un ingrés anual per família (es carregarà
al germà petit de cada família). Inclou
poder gaudir de qualsevol dels serveis que
us detallem a continuació incloent-hi una
taquilla per alumne/a.

Ordinador

42,50 €

Llicència Plataforma Digital total matèries

15,00€

Llicència Digital Anglès

Gratuit

Pack de llibres de consulta al aula

Els següents anys nomes es pagaran les llicències, ja que la despesa del ordinador ja estarà feta i
el ordinador és propietat de la família
Hem de controlar les despeses. És per això que si es produeix algun rebut retornat, les despeses
aniran a càrrec vostre.
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Quotes curs 2019-2020 2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat
Us indiquem a continuació les quotes per al pròxim curs 2019-2020, aprovades en Assemblea
ordinària de l’AMPA a l’octubre de 2018. Cal destacar que les taquilles resten incorporades com
servei de l’AMPA al qual té dret l’alumnat que la seva família sigui sòcia de l’AMPA.(El
funcionament d’aquest servei s’explica en un full apart).
La socialització de llibres (Banc de llibres) de l’ESO la gestionarà l’empresa ASSAICE a la qual li
haureu de cedir les dades corresponents per al lloguer dels llibres de socialització.
L’extraescolar d’anglès la gestionarà l’acadèmia BABEL ( www.babelanguages.net) i a la qual li
haureu de cedir les vostres dades personals.
Us detallem els imports dels diferents serveis oferts per l’AMPA.
Els preus del Banc de Llibres son orientatius, els definitius encara no estan definits
CONCEPTE

CURS

IMPORT

Quota AMPA

ESO i
batxillerat

50€

Assegurança
Accidents AMPA

2n ESO

20,00€
______________________ ___________ __________
3r i 4t
ESO

Banc de Llibres

Un ingrés anual, Assegurança
Accidents Ampa o Institut /
Ensenyament
per alumne/a.

1,12€

Assegurança
obligatòria Institut
/ Ensenyament
Material

OBSERVACIONS
Un ingrés anual per família (es
carregarà al germà petit de cada
família, si forma part del banc de
llibres). Inclou poder gaudir de
qualsevol dels serveis que us
detallem a continuació incloenthi una taquilla per alumne/a.

ESO i
batxillerat
2n, 3r i4t
ESO (preus
del curs
2018-2019)

45€

Un ingrés anual per alumne/a

57,50€

2n i 3r ESO (llicències digitals)

130€

4t ESO (llibres físics)

Hem de controlar les despeses. És per això que si es produeix algun rebut retornat, les despeses
aniran a càrrec vostre.
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Fitxa Tècnica de l’ordinador

EDU Ru g ge d i ze d d e s i gn wi t h r e i n for ce d p or t s a n d h in ge s u p 3 0 k h i n ge c ycl e
•
•
•
•
•
•
•

S p i l l Re s is t a nt Ke yb oa r d & Tou ch P a d wi t h Dr ai n Hol e s u p t o 3 3 0 ml s pi l l wa t er
Ba t t e r y 3 -ce l l ( 4 5 Wh ) Up t o 1 0 h r s b at t er y l i fe
In t e gr a t e d In t e l HD Gr a p hi cs 5 0 0
1 1 a c, 2 x 2 + BT4. 1
Dr op r e s i st a n t u p t o 7 5 cm & P e e l Re si st a n t Ke ys
HD Ca me r a ( NEW)
M IL -S TD 8 1 0 G p r o ce d u r e s u n de r t e st i n g

• 11.6’’ HD Calmshell with 180º Hinge
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PAGAMENT DE QUOTES:

Alumnes d'ESO que volen participar del banc de llibres: Tots els pagaments (llibres,
material, quotes, ordinadors i llicències digitals) es faran a través de ASSAICE.
Desde l’AMPA us recomanem que feu el pagament amb targeta, això us estalviarà haver
de fer una transferència a l’estiu i podeu demanar a la vostra entitat financera un millor
esglaonament de l’import total que el que us podem oferir nosaltres,

Alumnes d'ESO que no participen del banc de llibres: El pagament de les quotes i
material s'ha de fer mitjançant un ingrés o transferència al compte de l’AMPA:
ES55 3025 0002 4514 3341 8251,
indicant el nom de l’alumne

Alumnes de Batxillerat: El pagament de les quotes i material s'ha de fer mitjançant un
ingrés o transferència al compte de l’AMPA:
ES55 3025 0002 4514 3341 8251,
indicant el nom de l’alumne (si teniu germans a l’ESO que participen del banc de llibres només
material)
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