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ACCIONS 
PRINCIPALS

Organitzar i gestionar el servei de
taquilles per a tot l'alumnat.
Ofertar activitats extraescolars a
través de l'associació esportiva.
Organitzar el mercat de segona
mà de llibres de text i lectura.
Representar l'associació al
Consell Escolar
Atendre i canalitzar inquietuds o
iniciatives de les famílies
relacionades amb el dia a dia de
l'institut i fer-les arribar a l'equip
directiu.
Organitzar les festes de final
d'etapa d'ESO i Batxillerat
Dinamitzar diferents xerrades o
col·loquis adreçades a famílies
amb fills adolescents.
Fer aportacions econòniques o
d'equipaments a l'escola.

Les famílies i l'institut 

L'AMPA és l'associació de famílies de l'institut i fa
possible una sèrie de serveis que faciliten i milloren el
dia a dia dels nostres fills i filles al centre.  
Participant de l'AMPA estem al cas de les necessitats de
l'institut i podem donar resposta a demandes dels nois i
noies i de la mateixa direcció del centre. 
La implicació de les famílies dóna com a resultat una
major cohesió de la comunitat educativa. 



El lloguer serà pel període d'un curs 

escolar. 

És obligatori estar al corrent de pagament 

de la quota de soci de l'AMPA. 

Les taquilles són d'ús per a un sol alumne/a. 

Les taquilles són limitades i no se'n pot 

garantir per a tot l'alumnat; per això si hi ha 

més demanda que oferta s'adjudicaran per 

sorteig entre els sol·licitants. 

S'adjudiquen al setembre i cal deixar-les 

netes i buides en finalitzar el curs.

El cost de reparació de possibles 

desperfectes  ocasionats pel mal ús anirà a 

càrrec del llogater/a.

L'horari d'ús el determina l'institut.

Com funciona la gestió de les 
taquilles?

Els socis de l'AMPA fan un únic pagament per 

família de 23€. 

La quota permet accedir al lloguer de les 

taquilles i dóna dret a participar de les 

activitats extraescolars organitzades per 

l'AMPA.

Cada primer dilluns de mes a les 18h

VINE I PARTICIPA Si vols estar informat  
deixa'ns les teves dades:

Pare/mare/tutor legal: 

________________________________ 

Correu electrònic:  

________________________________ 

Alumne/a: 

________________________________ 

Curs: ___________________________

També pots enviar un correu electrònic a: 
ampabellera@gmail.com

Què cal fer per ser soci de 
l'AMPA del Celestí Bellera?

Altres serveis que us poden interessar

Activitats extraescolars esportives 
https://aeecb.blogspot.com.es 

aeecb@bellera.cat 
93 879 49 14 

 
Activitats extraescolars del 

programa Etcètera 
de l'AJuntament de Granollers 

 
Servei de menjador 

609 06 48 44 (Carolina) 

Preus

Primer curs al 
centre 40€ 
Segon curs al 
centre 30€ 
A partir del tercer 
curs al centre 20€ 

https://aeecb.blogspot.cohttp//www.grajove.cat/formacio-i-activitats/etcetera-de-12-a-16-anysm.es

