• Des de l’AMPA organitzem i col·laborem en diverses activitats i serveis a l’Institut:
- Activitats extraescolars: tallers de teatre, musical, de guitarra clàssica i elèctrica, grup combo i de ball. Des de
fa un any, les activitats van adreçades als alumnes de l’institut, exalumnes, i joves a partir de 12 anys que viuen o estudien
en els barris de Sta. Eugènia, Can Gibert i St. Narcís. En el taller de ball també hi ha un grup per pares, mares i familiars
dels barris. Es realitzen a les tardes aprofitant que els nostres fills no tenen classes. Pel curs 2014-15 també ens
organitzem: ACTIVITATS ESPORTIVES DIVERSES: futbol sala, bàsquet, patinatge i ping-pong. També ens
agradaria organitza: speaking d'anglès, ioga, tai-txí i curs de defensa personal per adults, així com i altres propostes que
ens feu arribar. Les famílies sòcies de l'ampa tenen un descompte en el preu de l’activitat.
- Servei de biblioteca i curs de mecanografia (per joves i per adults)
- Servei de distribució i reciclatge de llibres de text. Les famílies sòcies de l'ampa tenen més beneficis.
- Servei d’atenció psicològica
- Treballadora d’integració social
• Aportacions econòmiques importants a l’Institut: activitats culturals i lúdiques adreçades a alumnes i familiars, aparells
informàtics, instruments, socialització de llibres de text, excursions i viatge de fi de curs, etc...
• Des de l’AMPA estem presents en diverses comissions de l’Institut: Consell Escolar, comissió de convivència.
• Des de l’AMPA participem en diverses plataformes de la ciutat i del barri: Pla d’educació i convivència, Mancomunitat de
Sta. Eugènia-Can Gibert, coordinadora d'ampas del barri St. Narcís, Sta. Eugènia i Can Gibert, festes i activitats lúdiques
i culturals dels barris, etc.
• Per contactar amb l’AMPA:
o correu-e: ampainstitutsantaeugenia@gmail.com
o telèfons: 622467681
o deixar una nota amb les vostres dades a la bústia (al costat de consergeria) i ens posarem en contacte amb
vosaltres
o reunions mensuals de la junta de l’AMPA a la biblioteca de l’Institut.

És important la participació dels pares i mares a l’AMPA per vetllar per l’educació, la formació i la convivència dels nostres
fills durant la secundària i els estudis post-obligatoris.

