
Benvolgudes famílies, 

Des de l’AMPA de l’INS FERRAN CASABLANCAS us      
donem la benvinguda un any més, i us animem a conèixer 
el què fem i a participar amb nosaltres. 

Som un grup de pares i mares compromesos amb             
l’educació dels nostres fills i filles i representem a totes les 
famílies del centre en tots els àmbits de la comunitat      
educativa, treballant conjuntament amb la Direcció. 

La teva opinió ens interessa!  

 ampacasablancas@gmail.com  

Sabadell 
c/Mare de les aigües, 2 
Tel. 93 723 38 50 
http://ampacasablancas.cat 
http://agora.xtec.cat/iesferrancasablancas/ 
 

EXTRAESCOLARS  

Extraescolars  
Esportives 

Extraescolars  
Culturals 

Tallers teatre  
Musical 

Futbol sala Dansa contemporània Taller junior 

Bàsquet Hip-Hop Taller musical 

Voleibol Creació de videojocs Taller avançat 

  Robòtica Taller sènior 

  Escacs   

  Anglès ESO i Batx.   

Proposta per al proper Curs: 

Les activitats esportives i culturals es gestionen a través de l’empresa      
DUOSPORT amb la finalitat de tenir contractat a tot el personal que col·labora 
amb l’AMPA. 

Des de fa 25 anys, Carles de la Rosa, antic alumne de l’institut, dirigeix els 
tallers de teatre que tants moments inoblidables ens deixen cada any amb la 
qualitat de les seves representacions. No us les podeu perdre! 

Recordeu que per inscriure el vostre fill/a a les activitats extraescolars 
heu de ser socis de l'AMPA . 

Al setembre us informarem dels dies, preus i grups, segons el nombre 
 d’alumnes inscrits. 

HORARI  
 

Segon dilluns del mes de 19h a 20h. 
Últim dijous del mes de 10:30h a 12h. 

 

   ampacasablancas@gmail.com 

-  



Venda presencial / Recollida biblioteca 

06/07/16 
De 9.30 h a 14.00 h i de 15.00 h a 17.00 h 

Hem impulsat i finançat la posada en marxa del programa de control de presència 

dels alumnes (VPC MATIC), amb la col·laboració de la nova junta directiva. 

S’ha dotat la biblioteca amb els llibres de lectura obligatòria del departament de    

llengua i literatura de tots els cursos. 

Hem subvencionat la subscripció a la revista Speak Up. 

S’ha gestionat la donació al centre de 10 ordinadors per part de la Corporació       

Sanitària i Universitària Parc Taulí. 

Fa un any es va instal·lar un DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic) i anualment es 

realitza la formació de 10 persones, tant de personal docent com d’entrenadors i  

monitors d’extraescolars. 

Hem condicionat dos espais de la sala d’actes com a camerinos. 

S’ha adequat a la normativa el camp de Futbol sala, pintant les línies reglamentàries. 

S’ha adquirit nou material per  totes les activitats esportives extraescolars. 

S’ha refet la web de l’AMPA. 

PROJECTE BIBLIOTECA 

Actualització i adaptació de la biblioteca a les noves necessitats, condicionant-la 

com a Sala d’Estudi i dotant-la de noves tecnologies en col·laboració amb el 

centre. 

PROJECTE PEDAGÒGIC 

Aquest projecte pretén donar la benvinguda a tots els alumnes, donar-los una 

acollida càlida que afavoreixi l’inici del curs amb una actitud positiva cap al    

centre, fomentant la relació i la creació de vincles entre ells. 

ESCOLA DE PARES 

Posada en marxa de l’Escola de pares i mares: xerrades, cursets i activitats. 

Crear un espai de comunicació i diàleg amb les famílies. 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

Renovació de la il·luminació del camp de Futbol Sala per llums LEDS més    

respectuosa amb el medi ambient i ecològica. 

Col·laborem amb l’empresa IDDINK que ens ofereix l’opció d’adquirir llibres nous 

o reutilitzats (ecobooks). 

Aquests darrers funcionen en règim de lloguer, si al final de curs es retornen els 

llibres en bon estat, suposa un estalvi del  60% del preu com a llibre nou i al   

mateix temps es contribueix a fer el món més sostenible. 

Per beneficiar-se dels avantatges que ofereix aquesta empresa s’ha de pagar la 

quota de l’AMPA (40€ per família i any), imprescindible per a aconseguir el codi    

d’usuari i poder fer la comanda. 

 

QUÈ HEM FET DURANT EL CURS 2015-16 

LLIBRES DE TEXT CURS 2016-17 

www.iddink.cat www.aeduosport.com www.teatredinsomni.es 

QUÈ VOLEM FER EL CURS 2016-17 


