
Horari d’atenció: 

Dimecres de 10:15H a 11:15H
(També amb Cita Prèvia via e-mail)

E-mail: amipa@iessaserra.cat

AMIPA

Col·laborant en Equip                                                                 

amb la Formació dels nostres fills

Davant de qualsevol dubte, estem a la teva disposició 

Posa’t en contacte amb nosaltres !!!
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Qui som?

Som una associació de pares i mares d’alumnes del centre

amb la finalitat d’ajudar i intermediar entre les famílies i

l’equip docent.

Formem part del Consell Escolar del Centre i de la FAPA

(Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes)

Som un pilar important en la col·laboració amb el

funcionament i organització del centre.

Col·labora amb nosaltres, tots t’ho agrairem!!!

“Aporta el teu granet de sorra”

Tasca de l’associació
Entre altres coses ens dediquem a:

- Col·laborar al costat de l’Institut en la prevenció de contagis

Covid-19 amb la dotació de DISPENSADORS AUTOMÀTICS DE
GEL HIDROALCOHÒLIC a totes les aules i espais comuns i una

mascareta de protecció corporativa d’ AMIPA IES SA SERRA.

- Aportació i ajuda dels materials i eines que ens demanen els 

diferents departaments com:

*UKELES per al departament de Música

*Material Esportiu per al departament d’Educació Física

*Llibres de Lectura per als departaments de Llengües

*Llicència Lazarus(Programa de Control Parental) per als   

Chromebook de 1r i 2n ESO.

- Col·laboració amb la Graduació de 4t ESO i 2n Batxiller.

- Organització del Dia del Centre.

- -Col·laboració amb els viatges d’intercanvi d’idiomas  de 3r i 

4t ESO.

- Col·laboració amb els viatges de Fi de Curs de 4t ESO i 2n 

Batxiller.

- Oferir i facilitar esl llibres de lectura recomanats pel 

professorat per a la seva compra.

- Lliurament d’Agendes escolars a càrrec de l’Amipa per a 1r ESO
“L’educació és l’arma més poderosa que pots utilitzar 

per canviar el món”  (Nelson Mandela)


