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BENVINGUDA 
 
Benvolguts mares i pares, altre cop hem arribat al final d’un curs acadèmic, aquest any 
del tot excepcional, i de nou hem de començar a pensaren el proper curs 2020-2021. 
 
Poc ens podíem imaginar a l’inici d’aquest curs els esdeveniments que ens tocaria viure 
i l’efecte que tindrien en general per tota la societat i en particular en la nostra vida  i 
la dels nostres fills, famílies separades, confinament, distanciament social etc...  
 
Ha estat, i està sent, un gran repte per tothom i també per la nostra comunitat 
educativa, en la que docents, alumnes, mares i pares hem hagut d’adaptar-nos per 
tirar endavant, com hem fet en altres àmbits de la nostra vida, per no perdre el curs.  
 
Tots plegats hem après coses que potser no esperàvem, Classroom, Phishing o 
Ransomware..., però la lliçó més important que han rebut els nostres fills i filles és que 
per moltes dificultats que ens trobem a la vida, ens podem adaptar i superar tots els 
obstacles per tirar endavant. 
 
És per això que des d’aquí volem agrair i felicitar a tota la comunitat educativa per 
l’esforç i el compromís, cadascú des de la seva responsabilitat, per tirar endavant 
aquest curs. 
 
Per últim, esperem que aquest dossier informatiu us sigui d’utilitat. 
 
 
Molt atentament. 
 
 
Junta AMPA IES Matadepera. 

 

  

RESUM D’ACTIVITATS I INVERSIONS DEL CURS 2019-20 
 

Des de l’AMPA del IES Matadepera col·laborem molt activament en la vida de l’escola: 
organitzant tallers, xerrades, participant en consells escolars, aportant inversions al 
centre, gestionant els ajuts que rebem de l’Ajuntament o organitzant la venda de 
llibres. 
 
Com a mostra d’aquesta activitat durant el curs 2019-20 s’ha executat una inversió per 
valor de 12.916.41€, comprant 60 taquilles, 5 projectors per les aules,  hem renovat la 
llicència Unportal, la web informativa d’estudis universitaris i FP, també s’han 
insonoritzat 2 aules, s’han posat cortines a unes aules i s’han comprat 38 nous llibres 
per la biblioteca, així com també un cartell d’Instagram. 
 
També donem el servei de la Biblioteca de l’Institut, mitjançant la contractació d’una 
persona qualificada que realitza la gestió en les tasques de préstec i ajuda per la 
consulta dels alumnes interessats o el servei d’Aula d’Estudi entre d’altres. 



 

SERVEIS DE L’AMPA 
 
A continuació us fem cinc cèntims dels serveis que l’AMPA posa a disposició dels alumnes 
pares  que formen part de la mateixa.  A aquests serveis només hi tindran accés les famílies 
que estiguin al corrent de la quota de soci de l’AMPA. 

 

 

GUIXETES 

 
Com ja sabeu, oferim un servei de taquilles a l'INSTITUT  que permet als alumnes 
deixar els llibres i ordinadors en un lloc segur i exclusiu. 
 

 
 
El règim de lloguer de les taquilles és el següent: 
 

Dipòsit, a retornar al finalitzar el lloguer si no hi ha desperfectes, import 15€ 
 
Lloguer per a tot el curs acadèmic, 10€.  

 
Els alumnes nous que vulguin utilitzar aquest servei hauran d'ingressar l'import del 
dipòsit i del lloguer, 25€ (15€+10€), al compte corrent de l’AMPA i entregar el 
comprovant de l’ingrés abans del 10 de setembre a la secretària de l’AMPA o enviar-lo 
per correu electrònic (ampamatadepera@hotmail.com). Se’ls facilitarà la clau i el 
número de taquilla corresponent, a l'inici de curs. 
 
En el cas dels alumnes que ja tenen una taquilla, durant la primera quinzena de 
novembre  se’ls  passarà el càrrec del lloguer del curs que són 10€. 
      
El compte per a fer l'ingrés és:  
 
BBVA (Of.Matadepera) nºES36 01828184370201525547 
 
Per poder tenir taquilla s’ha d’estar al corrent de la quota de soci de l’AMPA. 
 
 

mailto:ampamatadepera@hotmail.com


 

SAMARRETES EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Podeu adquirir la samarreta obligatòria d’educació física directament a la 
secretaria de l’AMPA per 8€.  
 
La compra de la samarreta es farà ingressant al compte de l’AMPA 
l’import de 8€ amb el nom i cognom de l’alumne i curs.  
Compte AMPA BBVA ES36 0182 8184 3702 0152 5547 
 
Les samarretes tenen certificat de qualitat en condicions de treball i conforme 
compleixen amb el conveni de Ginebra en respecte al medi ambient. També disposa 
d’altres certificats entre ells el de la FAIR WEAR FUNDATION.  

 

 

 

 

BIBLIOTECÀRIA 

 
 

 

L 

 

 

 

Llegir és viure molt més i molt millor! Llegir no omple el meu temps, llegir omple i afegeix 

valor a la meva vida. 

 

Emili Teixidor 

 

 

L’AMPA proporciona el servei de Biblioteca de l’Institut, mitjançant la persona 
qualificada que realitza la gestió en les tasques de préstec i ajuda per la consulta dels 
alumnes interessats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDA LLIBRES 
 
L’AMPA us vol facilitar la compra dels llibres del vostre fill/a. 
 
Aquest any la venda també la durà a terme la Llibreria Cinta.  
 
Per comprar els llibres s’ofereixen 2 possibilitats: 
 

 A la Llibreria Cinta al carrer Ample nº 97 de Terrassa 

 A la web de la Llibreria Cinta www.llibreriacinta.com 
 
Fent la compra per la web el pagament es fa per targeta de crèdit, fent-se un pre-
pagament en el moment d’efectuar la comanda que no es farà efectiu per part de la 
llibreria fins al moment de fer l’enviament de la comanda o bé fins que la passeu a 
recollir per la llibreria. 
Podreu escollir entre les següents opcions de recollida: 
 

 Recollida a la llibreria (sense cost addicional) 

 Enviament a domicili (sense cost addicional) 
 

 
LA LLISTA DE LLIBRES LA PODEU CONSULTAR A LA NOSTRA WEB i a la de la llibreria 
Cinta www.llibreriacinta.com 

 

 
Per accedir a la venda de llibres a l’IES s’ha d’estar al corrent de la quota de l’AMPA. 
 

LLIBRES DIGITALS-AMPA 

 
Per la compra de llibres digitals es farà ingressant al compte de l’AMPA l’import del 
llibre amb el nom i cognom de l’alumne, assignatura i curs. 
Es detallen els llibres DIGITALS en el llistat de llibres. 
Compte AMPA BBVA ES36 0182 8184 3702 0152 5547 

 

TALLERS EXTRAESCOLARS 

 
A continuació us informem dels tallers que tenim programats pel proper curs, sempre 
que ens ho permeti la normativa vigent. 
 
Taller d’Anglès 
Aula d’ESTUDI 
 
Durant el mes de setembre us informarem d’altres tallers que us puguem oferir. 

 

 

http://www.llibreriacinta.com/
http://www.llibreriacinta.com/


TALLER D’ANGLÈS

 
 



 
 

 

 

 

 
 



AULA D’ESTUDI 
 
L’aula d’estudi ofereix un espai dins el recinte escolar on els alumnes poden dur a 
terme les tasques extraescolars amb l’ajuda, l’esforç i el seguiment del monitor que és 
coneixedor de la dinàmica de les diferents assignatures i de la trajectòria acadèmica 
òptima pels estudiants d’ESO i Batxillerat.  
 
Els objectius principals del taller són assegurar-se que els alumnes compleixin amb les 
tasques extraescolars de manera eficient, minimitzant la càrrega de feina a casa i 
perquè adquireixin de manera natural l’hàbit d’estudi i les responsabilitats 
acadèmiques. 
 
Ubicació: 
Biblioteca de l’IES Matadepera – Es disposa d’ordinadors amb internet, diccionaris i el 
material necessari per les tasques.  
 
Inici: 
14 de setembre. 
 
Horaris: 
Dimarts, dimecres i dijous de 16 h a 18 h. 
 
 
Preu anual: 
1 dia a la setmana 100€ a pagar en un sol termini. 
2 dies a la setmana 180€ a pagar en dos terminis. 
3 dies a la setmana 220€ a pagar en dos terminis.  
 
El primer termini s’ha d’ingressar directament al compte corrent de l’AMPA el                       
mes de setembre i el segon es passarà pel banc el febrer.  
Compte corrent per l’ingrés: BBVA (Of.Matadepera) nºES36 0182.8184.37.0201525547 
 
Per poder contractar l’aula d’estudi s’ha d’estar al corrent de la quota de soci de 
l’AMPA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTES AMPA 

 

Us informem, que les quotes del proper curs es mantenen en el mateix import que el 
curs anterior: 
 
Quota anual  ESO:  130 EUROS 
Quota  anual BATXILLERAT: 100 EUROS 

 
La quota inclou el material fungible que l’Institut facilitarà als nostres fills i filles durant 
tot el curs. 

 
Aquestes quotes es cobraran en un sol termini el dia 29.07.20 

 
Agrairíem a totes aquelles famílies que no tenen domiciliació bancària facin l'ingrés al 
compte BBVA nº ES36 0182.8184.37.0201525547 o  directament a la Secretaria de 
l'AMPA, ja que és condició indispensable per a poder gaudir de tots els serveis que 
ofereix, tan l'AMPA com el mateix Institut. (dte. en la compra dels llibres, material, 
taquilles, etc...)  

 
 

 

SECRETARIA AMPA 

 
Per qualsevol dubte podeu rebre informació mes detallada a través de la secretaria de l’AMPA. 

 
Sra. Tere Gispert.  
Dilluns , dimecres i divendres  de 10h a 13h.  

 

 

 
 Av. Mas Sot 4-10 

08230 MATADEPERA                           
Tel: 93 787 16 14 
Fax: 93 787 16 13 
ampamatadepera@hotmail.com 
 

Les dades que us donem dels tallers, dies, horaris, preus, monitors... poden estar 
sotmesos a alguna petita modificació depenent sempre del número d’alumnes. 
Agrairíem feu arribar les  inscripcions  abans del 10 de setembre. 
 
Recordar-vos que per poder gaudir de qualsevol d’aquests tallers o serveis és necessari 
ser membre de l’AMPA i està al corrent del pagament de la quota. 
 
Us recordem que si hi ha alguna variació en el vostre correu electrònic ens faciliteu 
l’actualització a la secretaria de l’AMPA . 

 

BON ESTIU!!! 

mailto:ampamatadepera@hotmail.com

