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Benvolgudes famílies,  
Us fem arribar informació d’interès relativa a les activitats de tallers i extraescolars que 
organitza l ‘ AMPA  a través de l’ ASSOCIACIÓ EIXIC de cara a l’any vinent. I informació 
sobre les associacions de les famílies.  
 
ELS TALLERS D’APRENENTATGE 
 
Les propostes dels tallers d’aprenentatge són una singularitat de l’Institut Escola 
Eixample. Aquests tallers tenen com a objectiu complementar competencialment dues 
de les línies estratègiques del nostre centre: STEAM i l’aprenentatge de les llengües 
estrangeres. 
Aquest aprenentatge es realitza d’una manera més lúdica però s’ha de tenir molt 
present que no és una extraescolar. La persona responsable dels tallers es coordina amb 
l’equip directiu de l’institut escola per garantir la coherència amb el projecte educatiu. 
 
LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
L’educació dels infants en el S XXI no pot quedar-se només en les parets de l’aula ni en 
els docents: tota la tribu educa. Nodrir els nostres infants dels del lleure els dota 
d’experiències i recursos que els ajuden a desenvolupar les seves competències 
emocionals i socials, a més d’establir relacions sanes omplint un temps de lleure massa 
vegades ocupat per les pantalles i els videojocs.  
En aquest sentit, l’oferta d’activitats que l’associació EIXIC ens fa té la garantia del vincle 
amb el centre i la formació per part de professionals amb una llarga trajectòria dins del 
món educatiu. 
 
L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES (AMPA) 
 
El centre és una comunitat viva, una comunitat que aprèn, i en aquesta comunitat la 
participació i la implicació de les famílies és fonamental.  
Tots podem col·laborar d’una manera o una altra. Hi ha moments vitals en què no ens 
resulta fàcil invertir temps propi però a través de les quotes de l’associació podem 
col·laborar a fer possible un seguit de iniciatives per facilitar la interacció entre tots els 
membres de la comunitat educativa, generar espais de formació i invertir en activitats i 
infraestructures del centre. 
Com ja sabeu, l’AMPA no té cap ànim de lucre. Un cop al curs en assemblea general es 
presenta el pressupost i també la liquidació dels ingressos que provenen de les quotes 
de les famílies.  
En aquest sentit, volem aclarir que la diferència de preus tant en els tallers 
d'aprenentatge com en les activitats extraescolars, per socis o no socis, no té cap altre 
sentit que fer visible la importància que tenen els associats per facilitar els objectius que 
com a AMPA ens hem donat. 
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ALTRES SERVEIS O NECESSITATS DE LES FAMÍLIES 
 
Aquests documents que us fem arribar estan elaborats a partir d’un històric de 
necessitats de les famílies a les quals es vol donar resposta. 
En aquest sentit fer-vos saber que si un grup de famílies (ha de ser un número prou 
significatiu i amb compromís de seguiment) té alguna necessitat no contemplada fins 
ara, ens podeu fer arribar la vostra petició, el nombre de famílies que sou i el compromís 
de seguiment. Juntament amb la direcció del centre mirarem de donar-vos resposta, 
informant-vos en tot moment de les possibilitats de tirar endavant la proposta. 
 
Per últim informar-vos que estem pendents del nom definitiu del centre per canviar 
també el nom d’AMPA per AFI. Si no s’ha fet encara és per la dificultat de registrar 
l’associació i el canvi d’estatuts tenint en compte que encara estem treballant amb un 
nom provisional. 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, podeu contactar amb nosaltres 
al correu ampa.ieeix@gmail.com, trobareu la informació detallada dels tallers i 
extraescolars a la nostra Web www.ampaiee.cat  
 
 
Us desitgem molt bon estiu. 
 
AMPA IEE 
 
TOTS SOM AMPA, TOT  SUMA!! 
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