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         Com a Associació de Mares i Pares de l'INS Montgròs volem assenyalar 
els objectius que treballarem conjuntament amb el professorat del Centre: 
 
1. Aconseguir que l’ampliació de l’INS Montgròs sigui una realitat. Una ampliació 
que és donarà un institut amb més espais. 
2. Tenim previst realitzar una festa anual de l’AMPA amb musica, actuacions, 
esports, etc. Potser aquest any aprofitarem per fer-la amb el caràcter reivindicatiu de 
demanar l’ampliació del centre. 
3. Vetllar per a que les dues línies de Batxillerat es consolidin i no augmentin els 
ratis de l’alumnat en perjudici de la qualitat de l’ensenyament.     
4. Donar suport al projecte Educatiu de l’INS Montgròs tant amb reunions 
pedagògiques amb l’Equip Directiu del Centre, reunions informatives o de representació 
com en activitats proposades pel professorat. 
                        Projecte de “l'Aula-guia”. Espai de suport acadèmic per aquells nois i noies 
que des de les tutories del Centre es considera que ho necessiten. Es fa el dilluns de 
16'00h a 18'00h amb la col·laboració de l’ajuntament i la de l’AMPA amb la contractació d’ 
un professor de mates i ciències. També alumnat de batxillerat que realitzen les seves 
tasques de voluntariat en aquest espai educatiu del Centre.    
                    Col·laboració a les festes que celebren al Centre : Halloween/Castanyada 
(o Carnaval segons l’any), la Setmana de la Diversitat, Jocs Florals de Sant Jordi, Portes 
Obertes i la Festa de Final de Curs i comiat de l'alumnat de 4rt d'ESO i 2n de batxillerat. 
                   Col·laboració i participació a diferents activitats , campanyes, etc. que 
s'organitzen des d'entitats del poble o de la comarca ( IIII Escola de mares i pares de 
Ribes amb totes les AMPES de les escoles de primària i secundària de Ribes on 
organitzarem xerrades, Festa per una societat Inclusiva,  campanyes de solidaritat amb 
diferents causes, …). 
5. També potenciarem l'Associació Esportiva organitzant activitats extraescolars que 
puguin ser enriquidores tant a nivell esportiu, com creatiu o cultural per a tots els nois i 
noies del poble. Totes aquestes activitats les oferirem en horari de tarda (16h a 18h), 
acabades les classes    
6. Donar suport  i participar activament als diferents òrgans de representació  
que hi ha al Centre  (reunions d'aula, assemblea general, Consell Escolar,...) i al municipi 
(Consell Escolar Municipal i d’altres organitzacions de participació ciutadana i/o educativa). 
7. Gestionar i aconseguir subvencions i recursos per a les famílies i per l'AMPA i 
mantenir la coherència amb els nostres estatuts per tal d'omplir d'il·lusions i de treball la 
nostra associació de mares i pares. Hem fet un rocòdrom que creiem era necessari, a 
petició professors educació física. 
8. Aquest any hi ha eleccions al Consell Escolar! 
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