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Benvolguts pares, mares / tutors, 

 Des de l’Associació de Pares d’Alumnes volem donar la benvinguda tant a les famílies dels 
cursos anteriors, com als pares i mares que us incorporeu aquest curs com nous alumnes de 
l’institut. 

El principal objectiu d’aquesta APA és el de col·laborar amb la direcció i el professorat de 
l’institut aportant iniciatives i suggeriments per a la millor formació dels nostres fills. Us animem a 
fer-vos socis i  si voleu, incorporar-vos a la nostra junta a través de la participació a 
l’Assemblea general que se celebra durant el mes d’octubre i de la qual us passarem també 
convocatòria. 

Us presentem les activitats a les quals participem regularment: 

• Concurs Dissenya la carpeta de l’institut. Organitzem el concurs i regalem a tots els socis 
la carpeta guanyadora. Els estudiants premiats reben un xec per a material escolar. 

• Activitats extraescolars, cada curs presentem diverses activitats: teatre, astronomia, 
mecanografia,.. 

• Suport a la Coral de l’ institut: interpretacions en actes de la ciutat de Figueres i comarca i 
participació en concursos de corals de secundària a nivell de Catalunya. 

• Premis directes a les activitats realitzades per alumes: Treballs de recerca, Concursos 
literaris, Olimpíades d’educació física i ciències, proves Cangur de matemàtiques, anglès 
Phonix. 

• Suport a la Biblioteca i el Club de lectura, el club que es reuneix un cop al mes al voltant 
d’una obra i un escriptor. 

• Ajuts a estudiants en els seus desplaçaments per a participar en competicions estatals 
d’alguna matèria.  

• Col·laboració en les xerrades informatives i d’orientació. A tall d’exemple el curs anterior 
vàrem subvencionar les següents xerrades: “Escepticisme i pensament crític”, “Us de 
cadires de rodes MIFES”, “Menors transsexuals Chrysallis”, “Residus IAEDEN”, 
“Sensibilització ambiental IAEDEN”, “Vida d’un reporter de guerra Eric Hauck”. 

• Suport als Premi literari “ M Àngels Anglada “ que organitza l’institut anualment amb el 
reconeixement a obra publicada i com a homenatge a l’escriptora. 

• Xocolatades fem tres xocolatades l’any, per nadal, per sant Jordi i per fi de curs. 
• Col·laboració en les festes de graduació a 4rt d’ESO i a 2on de BAT. 
• Col·laboració en noves dotacions o millores d’equipament a les aules. 

 
 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol tema que us pugui interessar o preocupar, no 
dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre correu apamuntaner@gmail.com  
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