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Benvolguts i benvolgudes socis i sòcies!
L’AMPA de l’Institut-Escola Les Vinyes estrena un butlletí informatiu bimensual. Aquí
trobareu un resum de les informacions més rellevants del nostre centre.
En aquesta primera edició volem que conegueu més de prop el funcionament de l’AMPA,
i la importància d’aquesta entitat dins del nostre centre educatiu.
AMPA

JUNTA

L'AMPA és la forma més eficaç que
tenim els pares i mares d’organitzar-nos
dins del centre escolar, oferint a totes les
famílies una oportunitat única
per
participar en la vida del centre
educatiu i en l’educació que reben els
nostres fills/es.

La Junta Directiva és un grup de pares i mares voluntaris que coordinen el

Des
de
l’AMPA,
s’estableix
una
participació oberta de tots els aspectes
referents
a
l’educació,
per
tal
d’aconseguir,
juntament
amb
els
mestres i professors, la millor formació
dels nostres fills.

econòmicament l’associació i la representa davant l’opinió pública.

Les funcions de l’AMPA són cada cop
més importants. Entre d’altres:
 Organitza serveis complementaris
que faciliten la conciliació familiar i
laboral.
 Supleix
responsabilitats
de
les
administracions, com la manca de
dotació de material.
 Reivindica i treballa per millorar la
qualitat de l’ensenyament.
El suport de tots els pares i mares és
fonamental perquè l’associació sigui
més sòlida i participativa, ja que les
famílies influïm en l’educació de tots els
alumnes i en la bona marxa de l’InstitutEscola.

funcionament de l’AMPA.
Entre d’altres funcions la Junta Directiva vetlla perquè es compleixin els
objectius definits en els estatuts, posa en pràctica les decisions preses en
l’assemblea, organitza les activitats complementàries del centre, realitza la
memòria d’activitats que s’han dut a terme durant el curs, administra

La junta es reuneix de forma ordinària, l’últim dijous de cada mes a les 21h, a
la biblioteca del centre. Podeu consultar totes les actes a la nostra web.
Les reunions són obertes a qualsevol soci que hi vulgui assistir.

COMISSIONS
Grups de pares i mares, que tot i que no siguin membres de la Junta, es
responsabilitzen i gestionen les diferents tasques que porta a terme l’AMPA,
organitzant-se en comissions: econòmica, menjador, extraescolars, llibres,
ordinadors, material divers, roba escolar, pàgina web, celebracions i cens.
Tots hi podem participar! Tots hi sortim guanyant!

ASSEMBLEA
És el moment, on participem tots els socis i sòcies, per intercanviar i obtenir
informació, establir contactes i complir amb els estatuts pel que fa a
l’obligació dels òrgans directius de rendir comptes de la seva gestió als socis.
La tria i renovació de la junta directiva, la modificació dels estatuts i
l’aprovació del pressupost anual són algunes de les tasques que es fan en
l’assemblea.
L’assemblea es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’any.
Acostuma a ser a final de curs per fer balanç de la feina feta.

CONSELL ESCOLAR
El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. L’AMPA hi té, com
a mínim, un representant que participa en l’aprovació del reglament de règim intern, en els pressupostos anuals del
centre, en l’aprovació del projecte educatiu, en l’anàlisi i valoració del funcionament general del centre, formula
propostes…
Tots els socis podem informar-nos d’algun tema concret, resoldre dubtes, proposar temes, formular qüestions per debatre
al Consell Escolar,...
Cada dos anys es celebren eleccions per renovar la meitat dels membres que el componen: directora que n’és la
presidenta, cap d’estudis, representant de l’ajuntament, representant d’AMPA, representant del PAS (personal
administratiu i de serveis), i representants de mestres, professors, pares, mares i alumnes.

.
Notícies
. destacades
SORTEIG DE NADAL i COCREACIÓ DELS PATIS

PLATAFORMA FEM CRÉIXER LES VINYES
L’AMPA agraeix l’esforç a tots els pares i mares que s’han
bolcat en la continuïtat de l’Institut-Escola i han
aconseguit poder mantenir la línia de P3 a Les Vinyes.
Gràcies!

Com ja us vàrem informar, els beneficis del sorteig
de Nadal de l’AMPA s’han destinat al projecte de
CoCreació dels patis, que estan treballant tots els
alumnes de Les Vinyes, des dels més petits fins els
més grans. Podeu posar-vos al dia entrant a la
web
http://cocreacio.ielesvinyes.net/
L’AMPA aportarà al projecte 2.000€, amb els
quals millorarem, entre tota la Comunitat
Educativa (alumnes, mestres, professors, pares i
mares), els espais oberts de l’Institut-Escola.

Esperem poder arribar aviat a un acord municipal, i poder
mantenir, en un futur, els quatre projectes educatius que
actualment s’ofereixen al poble.

CARNESTOLTES
Us recordem que dissabte 1 de març a les 20:00 tindrà lloc
la rua de Carnestoltes municipal.
Com ja us vàrem informar, ens hem inscrit com a
comparsa per gaudir tots plegats d’aquesta celebració.
No us ho podeu perdre!

Reserveu-vos el dissabte 29 de març!

PORTES OBERTES

Els beneficis totals de la loteria van ser de 2.420€. La
Junta de l’AMPA va decidir de forma unànime destinarne una part per finançar la plataforma Fem Créixer Les
Vinyes, per assumir les despeses generades fruit de la
seva tasca en defensa de la línia de P3.

L’Institut-Escola Les Vinyes obrirà les seves portes a tothom
que ens vulgui conèixer o formar part d’aquest centre.
Dimecres 5 de març de 18h a 20h
Us hi esperem!

A la nostra pàgina web trobareu més informació:
http://ampa.ielesvinyes.net/
Si vols rebre una alerta al teu correu personal cada cop que es publiqui una noticia, subscriu-te a la nostra web.
Per qualsevol dubte, queixa o suggeriment podeu contactar amb l’AMPA a través del correu electrònic ampa@ielesvinyes.net,
o a la bústia de suggeriments situada a la consergeria de l’Institut-Escola.

