
         AMPA IES BRUGUERS                           
 

   Quota AMPA : 

    -La quota de l’AMPA és de 20 € per alumne. Si hi ha                                                               

dos germans, pagaran 30€ entre els dos. 

 És pot pagar : tots els Dimarts al despatx de l'AMPA de            

17:00 a 18:00 h, o bé per ingrés al BBVA :  

 IBAN: ES5001828312060202127246.  

Beneficiari:  AMPA  

     Concepte:  Nom, cognoms i curs del alumne  

 

Això dóna dret a: 

Subvencions a les següents sortides, amb 10 €: 

-Convivències de 1r ESO 

-Treball de síntesi de 2n ESO 

-Viatge d’estudis  de 3r ESO 

-Viatge de final d’etapa de 4t ESO 

-Viatge de 1r de BATXILLERAT 

 

Premis 

-Premis de cartells de carnaval: amb 30 € per el guanyador de cada cicle. 

-Premis actuació de carnaval: als guanyadors dels cada cicle, amb 10€ per soci. 

-Premis literaris: narrativa, poesia i artístics  amb 30€ als guanyadors de cada cicle.  

 

Jornades culturals  

-Nadal: Subvenció d’un dels tallers, més regals per els guanyadors dels jocs de taula, 

handbol, ping-pong.  

-Sant Jordi: Obsequi d’un refresc a tots el alumnes, i entrega dels premis literaris i de 

cartells  

-Graduacions: Se'ls proporcionen birrets per a les fotografies i els lliurem una banda de 

graduació brodada amb l'escut de l'institut, amb un petit obsequi de comiat. 

 

-Descompte 15% a la Papereria Pelegrin. 

-Descompte a la roba esportiva, al comprar-la a  l’AMPA (de juny a juliol) 

 

A més de col·laborar en: 

-Jornades matemàtiques i English day, (entrepans, aigua ...) 

-Paradeta de llibres i roses de Sant Jordi, parelles lingüístiques, activitats d'anglès etc. 

-L'associació d'AMPAS de Gavà  

-Amb un vot en el consell escolar del centre 

-Mantenim un contacte actiu amb el departament d'Educació de l'Ajuntament i 

participant en el PEC per millorar l'ensenyament a Gavà. 

 

Tot això és possible gràcies a la vostra col·laboració. 

 

*Aquest any cal renovar la junta de l'AMPA si cap pare/mare assumeix la 

continuïtat del càrrec, ens veiem obligats a tancar deixant als vostres fills sense 

totes les coses que s'han explicat més amunt. 
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HORARI AMPA 

JUNY-JULIOL 2019 

 
 

Dia 20 de juny de 10 a 13 h. 

Dia 21 de juny de 10 a 14 h. 

Dia 25 de juny de 10 a 13 h. 

Dia 26 de juny de 10 a 13 h. 

Dia 27 de juny de 10 a 13 h. 

Dia 3 de juliol de 9 a 14 h. 

Dia 9 de juliol de 9 a 12 h. 
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