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                            QUI SOM ? 

La nostra associació està formada per 

Pares i Mares dels alumnes del IES 

BERENGUER D’ANOIA , interessats en 

l’educació del seus fills i filles d’una 

manera activa. 

La nostra associació té com a      

objectiu ajudar al nostre centre a dur       

endavant tota la tasca educativa,     

col·laborant amb el professorat, donant     

suport informatiu als pares/mares en     

diferents temes o conflictes que puguin      

sorgir,...fets que també repercutiran en     

l’educació dels nostres fill/es. 

               QUÈ   FEIM ? 

Seguidament, vos presentam   

algunes de les activitats que hem dut a        

terme aquests darrers anys i que      

intentam millorar cada curs:  

● Xerrades per a famílies de temes 

d’actualitat i que ens preocupen. 

Enguany juntament amb les altres 

AMIPES del municipi. 

 

● Aportació econòmica al centre 

per a col·laborar en la revista 

escolar, premis literaris, premis de 

diferents concursos com ara 

carnaval, fotos, ecològics, dibuix 

de la portada del anuari, logotip 

del centre...etc. 

 

● Compra de diferents materials, 

segons necessitats i suggeriments 

del centre: ordinadors, diccionaris, 

llibres de lectura, cortines per al 

saló d'actes, equip de so, 

il·luminació,... 

 

● Col·laborar en projectes solidaris , 

iniciativa del centre (pantalles…) 

 

● Regal a cada alumne soci (botella 

reutilitzable…). 

 

● Elaboració de l’anuari de centre, 

del qual es regala un exemplar 

per família a tots els socis a final 

de curs. 

 

● Carnet de soci:  descomptes en 

alguns establiments comercials 

d’Inca. Demaneu-lo en el moment 

de l'entrega de la matrícula si vos 

feu socis. (Carnet o ferratina del 

curs s’entregarà en el moment en 

que es presenti al centre el rebut 

de pagament i la fitxa de soci 

emplenada. Aquesta informació 

també la trobareu a la web del 

centre, en l’apartat del Amipa.)  

 



● Organització i col·laboració en 

la reutilització dels llibres. 

El nostre centre té  com a objectiu 

la reutilització dels llibres de text, 

afavorint a les famílies, en la 

despesa que suposa la compra 

dels llibres de text. Per aquest 

motiu, com ja fa dos cursos 

l’empresa IDDINK serà 

l'encarregada, de gestionar la 

compravenda de llibres 

ECOBOOKS (llibres reutilitzats) 

amb un gran percentatge d’estalvi, 

en relació a llibres nous.  

Degut a la situació que vivim, 

s’enviarà informació via telemàtica 

sobre aquest servei, i els tràmits 

de compravenda també es faran 

per internet, a través d’un mail. 

 

● Col·laboració i participació en 

les festes de graduació dels 

joves de 4t d’ESO, 2n de Batxillerat 

i Cicles Formatius que es graduen 

al nostre centre. 

● Manteniment de grups de    

difusió per compartir tota la     

informació de les activitats que     

realitzam i d’altres que ens arriben      

i que tenen relació amb l'educació,      

perquè d'aquesta manera és més     

ràpid i segur que les informacions      

arribin a les famílies. 

A més, podreu participar d’aquest      

projecte, al qual ja estau convidats, tant       

si voleu ser membres de la Junta       

Directiva per aportar noves idees,     

suggeriments o qualsevol pensament    

que tingueu, com si voleu col·laborar de       

qualsevol altra manera.  

Durant el primer trimestre del nou curs       

escolar, estau convidats a assistir a      

l’Assemblea General de la nostra     

associació, on vos donarem compte de      

la memòria econòmica, de les activitats      

realitzades i del projecte per al nou any.        

Així doncs podeu participar segons les      

vostres possibilitats i interessos. 

 

Per tot això, vos demanam la vostra 

col·laboració, aportant  tan sols una 

quota ANUAL DE 20 EUROS per 

família, que podeu ingressar en 

qualsevol oficina de la Caixa Colonya o 

per transferència bancària al n. de 

compte següent: 

ES78-2056-0010-32100121-1620 

En el moment de fer d’ingrés heu de 

posar com a concepte:  nom de 

l’alumne i curs.  

Trobareu una fitxa de l’AMIPA, on es 

demanen les dades de contacte familiars 

i de l’alumne. És molt important que ens 

l'envieu al mail de l’AMIPA, amb còpia 

del comprovant de l’ingrés. 

 

 

Animau-vos  a participar. 

 

La junta Directiva 

 

amipaiesberenguerdanoia@gmail.com 

Tfn. 652 278 660 
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