
 

 Barcelona, maig de 2017 

 

Benvolgudes famílies, 

 

A punt d’acabar el curs ens dirigim a vosaltres per informar-vos de les activitats que l’AMPA porta  a 

terme, així com les que tenim previstes fer el proper curs.  

 

Amb la vostra aportació anual de 50€ PER FAMÍLIA a l’AMPA, podem subvencionar en gran part  les 

activitats següents: 

 

o Recursos materials i personals per a la gestió de la biblioteca  

o Aula mòbil de Batxillerat 

o Orla i obsequis de final de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat 

o Carpeta, agenda per estudiants i quadern de professorat personalitzats del Centre  

o Premis dels Jocs Florals i Aules Netes 

o Professors lectors d’idiomes 

o Formació professorat 

o Millores centre 

 

I també els següents projectes ja consolidats: 

 

o Organització de conferències per a les famílies 

o Concurs de disseny  de la carpeta, agenda i quadern del centre  

o Festa fi de curs  

o Gestió armariets 

o Organització extraescolars 

o Gestió  llibres de text amb Iddink.es 

 

 

Per al curs 2017-18 mantenim l’oferta d’extraescolars que ha funcionat els darrers anys, potenciant 

especialment les següents activitats: 

- Idiomes amb Merit School: anglès, francès 

- Teatre 

- Robòtica 

- Cuina 

- BigBand 

 

Trobareu informació detallada de les activitats d’horaris, preus i procés d’inscripció al web: 

www.ampamontserrat.cat/extraescolars 

 

Si teniu qualsevol dubte, o voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, ho podeu fer al correu 

electrònic de l’Ampa  info@ampamontserrat.cat 

  

Moltes gràcies per la vostra atenció, 

 

         AMPA Institut Montserrat 



AEE INSTITUT MONTSERRAT 

Telèfon: 675 13 66 11 
Fax: 93 414 04 34 
c/ Copèrnic, 84 08006 Barcelona 

 www.aeeinsmontserrat.com  
 info@aeeinsmontserrat.com  
 

Benvolgudes famílies,       Barcelona, maig de 2017 

Un any més, l’Associació Esportiva Escolar, amb el suport de l’AMPA del centre i del propi centre, oferim 

la possibilitat de que els vostres fills/es practiquin esport a les instal·lacions del centre. Des de l'AEE 

Institut Montserrat considerem molt important que les noies i els nois facin activitat física de forma 

continuada, i és per això que disposem d'una amplia oferta d'activitats esportives extraescolars. 

Des de fa 15 anys hem potenciat l’activitat esportiva, fruit d’aquest esforç, la participació en activitats 

esportives ha anat creixent i actualment som un dels centres educatius públics amb més volum 

d'activitat esportiva extraescolar de Catalunya. Així ho demostren els 42 grups d’activitat i més de 400 

nois i noies que han estat aquest any competint en les competicions del CEEB (Consell de l’Esport 

Escolar de Barcelona), de la Federació Catalana de Futbol i de la Federació Catalana de Voleibol. 

Per al curs 2017-18 volem mantenir l'oferta esportiva que ha funcionat els darrers anys, mantenint tota 

l'estructura d'esport escolar i consolidant les línies de Futbol Sala Federat i Voleibol Federat, creant 

equips des d'Infantil fins a Sèniors d'ambdós esports. L'oferta esportiva per al curs 2017-18 és la 

següent: 

 

Esport Escolar: 

Futbol Sala Masculí Escolar 

(nascuts del 1995 al 2005) 

Futbol Sala Femení Escolar 

(nascudes del 1995 al 2005) 

Voleibol Mixt Escolar 

(nascuts/des del 1995 al 2005) 

Bàsquet Mixt Escolar 

(nascuts/des del 2001 al 2005) 

 

 

Esport Federat: 

Futbol Sala Masculí Federat 

(nascuts a partir del 2005) 

Futbol Sala Femení Federat 

(nascudes a partir del 2005) 

Voleibol Femení Federat 

(nascudes a partir del 2005) 

Voleibol Masculí Federat 

(nascuts a partir del 2003) 

 

 

No Competició: 

Iniciació al Voleibol 

(nascuts/des del 2009 al 2006) 

Gimnàstica Rítmica 

(nascuts/des del 2005 al 2002) 

Hip Hop 

(nascuts/des del 2005al 2002) 

Tennis Taula 

(nascuts/des del 2005 al 2002) 

Escacs 

(nascuts/des del 2005 al 2002)

IMPORTANT!! Amb l'objectiu de poder tancar els grups d'activitat, aquest any us demanem que 

realitzeu la inscripció a les activitats esportives del curs 2017-18 abans del 30 de juny de 2017. 

Per a més informació i per a realitzar la inscripció cal que entreu a la pàgina web 

www.aeeinsmontserrat.com, on trobareu la informació específica d'horaris, quotes,... i podreu 

complimentar el formulari d'inscripció a les activitats. Una vegada complimentat el formulari, al mes de 

juliol us passarem el rebut de la Quota Matricula els jugadors escolars i als de no competició i la Quota 

setembre els jugadors federats que no tenen matricula. 

 

Si teniu qualsevol dubte i voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic 

info@aeeinsmontserrat.com o al telèfon 675 136 611. 

 

Cordialment, 

 

Ignasi Velasco Casals 

President AEE Institut Montserrat 


