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Benvolguts i benvolgudes socis i sòcies!
En aquest segon butlletí volem continuar informant-vos més detalladament del
funcionament de l’AMPA, dia a dia.
Us detallem quines “comissions de treball” tenim formades i quina funció exerceix
cadascuna.

Actualment estem dividits en 10 comissions:
Comissió Econòmica: S’encarrega de controlar els pagaments que fem les famílies de quotes de soci, llibres,
portàtils i roba, a més de liquidar les factures als proveïdors dels productes abans esmentats.
Comissió de Subvencions: S’encarrega de sol·licitar i justificar les subvencions econòmiques anuals que atorga
l’Ajuntament a les entitats municipals.
Comissió d’Acollida i Menjador: S’encarrega de la contractació, amb empreses externes, d’aquests serveis i vetlla
per a què els serveis contractats funcionin de la millor manera possible.
Comissió d’Extraescolars: S’encarrega de la contractació, amb empreses externes, de les activitats més sol·licitades
per les famílies i vetlla pel bon funcionament d’aquestes.
Comissió de Llibres i Ordinadors: S’encarrega de la comanda a proveïdors, preparació de lots i entrega a les
famílies. Durant el curs atén qualsevol incidència que pugui sorgir, ja sigui
solucionant el problema (en el cas de llibres) o informant a les famílies dels
passos a seguir (en el cas de portàtils).
Comissió de Roba: S’encarrega de fer una comanda conjunta al proveïdor, amb tot el que hem demanat cada
família. Un cop rebuda, prepara els lots individuals per tal de facilitar l’entrega a tothom.
Comissió WEB: S’encarrega de mantenir la pàgina WEB de l’AMPA actualitzada.
Comissió de Festes i Cultura: A part d’organitzar la festa de final de curs, col·labora en qualsevol altra activitat
lúdico-festiva que proposi el Claustre (castanyada, Sant Jordi,...)
Comissió de Cens: Manté la base de dades personals de les famílies actualitzada. És important que ens aviseu de
qualsevol canvi de telèfon o correu electrònic, si voleu que us arribin les informacions.
Comissió d’Higiene i Salut: Participa i està en contacte amb la Taula de Salut de l’Ajuntament, per tal de seguir uns
criteris comuns a tots els centres educatius en termes de problemes de salut rutinaris
(polls, malalties infeccioses,...)
Per tal de contactar amb qualsevol membre d’aquestes comissions, només cal que envieu un mail al correu general de
l’AMPA, ampa@ielesvinyes.net, indicant a l’assumpte a quina comissió voleu adreçar-vos.

Esperem que la informació facilitada en aquest butlletí i en l’anterior, us ajudi a conèixer més de
prop la gran feina que duu a terme l’AMPA i la gran importància que té dins del Centre.
De vegades podem trigar més a respondre algun correu que ens envieu, o pot donar la sensació
que no es fan bé les coses. Us convidem a que ens ho digueu directament per tal de solucionar o
millorar el més aviat possible allò que creieu necessari. Totes les famílies som AMPA, i amb la
col·laboració, participació i aportacions de tots, aconseguirem ser millors. No ho dubteu!
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CARNESTOLTES

PORTES OBERTES

El passat 1 de març va tenir lloc la rua de carnestoltes
municipal. I, per primera vegada, les famílies de Les
Vinyes, van voler anar plegades a gaudir d’un dia festiu.

El passat 5 de març es va celebrar la Jornada de Portes
Obertes a l’Institut-Escola Les Vinyes, per tal d’oferir
informació sobre el nostre projecte i ensenyar les nostres
instal·lacions a totes les famílies interessades en conèixer
de prop el nostre Centre.

La Plataforma FCLV va organitzar la compra i venda de
disfresses de regadores i raïms a totes les persones que
volguessin participar de la comparsa organitzada.
L’AMPA va col·laborar econòmicament amb la quantitat
de 152€ en la despesa de benzina i attrezzo del vehicle
que ens acompanyava.
En total es van vendre 201 disfresses.
Gràcies a totes les famílies organitzadores !
Gràcies a totes les famílies assistents!

Enguany l’AMPA era una “paradeta” més dins el ja
tradicional recorregut que fan els/les alumnes d’ESO per
a ensenyar el Centre a les famílies que ens visiten. Vam
tenir l’oportunitat d’acollir pares i mares tant d’Educació
Infantil i Primària, com d’Educació Secundària i ho vam
fer en dos espais diferenciats donat que la informació
que necessiten rebre les famílies a cada cicle és diferent.
Va ser una jornada molt intensa, amb moltíssima
assistència i participació. Des del nostre humil
testimoniatge de pares i mares, vam intentar transmetre
com n’estem d’orgullosos de formar part d’aquesta
comunitat educativa.
També hi va haver un petit espai per al diàleg amb les
famílies i vam oferir un petit refrigeri que va propiciar un
ambient cordial i distès amb tothom.
Una tarda molt agradable i en molt bona companyia!
Esperem que en puguem celebrar moltes més.

TAULA RODONA: “Els Institut-Escola, present i futur”
El passat 19 de març es va celebrar la taula rodona, on es van debatre aspectes que defineixen el model organitzatiu
(dels 3 als 16 anys) i la seva projecció a l’entorn educatiu del futur a Catalunya.
La Jornada va tenir una assistència de 92 persones, amb representació política local i parlamentaria inclosa.

1r Ponent: Josep Mª Esteve, director de l’Institut-Escola Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d’Anoia), va recordar els trets
identitaris del projecte educatiu dels Institut-Escola: la coeducació de sexes, l’ús del català com a llengua bàsica, el
laïcisme, l’aprenentatge sense llibres i l’experimentació i el contacte amb la natura.
2n Ponent: Marià Cano, cap d’Estudis de l’Institut Sòl-de-Riu (Alcanar), va manifestar que les famílies demanen
majoritàriament a Catalunya el model educatiu continuat Infantil-Primària-ESO, com els dels Institut-Escola, en qualsevol
de les seves titularitats (públic, privat o concertat).
Posteriorment, els dos ponents van intentar respondre totes les preguntes del públic assistent.
Gràcies a totes les persones que vau fer possible que aquesta jornada fos un èxit!
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ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

PREINSCRIPCIONS

CONSELL ESCOLAR

El 20 de març es va celebrar una
assemblea extraordinària de socis i
sòcies de l’AMPA, per tal d’informar
a tothom de la situació actual en
que es trobava la Comissió de Futur
dels Centres Educatius.

De l’11 al 21 de març el Centre
va rebre:

El passat 26 de març es van reunir els
representants del Consell Escolar del
Centre per parlar dels següents
temes:

Es van mostrar tots els documents
presentats a la comissió, alguns
d’ells elaborats per membres de la
Plataforma FCLV: Pros i Contres
d’una línia per centre, Previsió de
naixements i ocupació d’aules fins
al 2.025,...

1r de Primària: 1 sol·licitud
2n de Primària: 2 sol·licituds

Després de debatre entre tots els
assistents què defensarem com a
AMPA, arribem a l’acord de que
una baixada de ràtios per mantenir
com a mínim una línia per Centre,
és la millor opció.
L’assistència de famílies sòcies de
l’AMPA a l’assemblea va ser del 7%.

P3 d’Infantil: 42 sol·licituds
P4 d’Infantil: 1 sol·licitud
P5 d’Infantil: 2 sol·licituds

1r d’ESO: 67 sol·licituds
2n d’ESO: 7 sol·licituds
3r d’ESO: 1 sol·licitud
4t d’ESO: 1 sol·licitud
L’alta demanda de places per a
P3, va fer que, el 27 de març,
l’AMPA
sol·licités
a
Serveis
Territorials dels Vallès Occidental
obrir una segona línia al Centre,
setena al municipi amb baixada
de ràtios, per tal de donar
resposta a les 42 preinscripcions
rebudes en primera opció a l’IE.

1. Preinscripcions
2. CoCreació:
Ultimem preparatius per a la
jornada familiar de construcció.
3. Comissió de Futur dels Centres
Educatius:
Tant l’AMPA com la Plataforma ja
us vam enviar a totes les famílies
un resum de la situació actual.
4. Sant Jordi:
S’acorda destinar els diners que
es recullin a la parada, per a la
compra de “Material Escènic”
per al Centre.
5. Aprovació liquidació econòmica
del Centre.

Dissabte 29 de març es va celebrar una jornada familiar, on tota la comunitat educativa vam participar construint
prototips de les idees proposades pels nens i nenes d’Infantil, Primària i els nois/es d’ESO (cuc de rodes, salze viu,
trencadís de rajoles, jocs tradicionals pintats a terra, caseta de fusta, ...)

Després de veure un vídeo, vam agafar forces i vam fer un recorregut on ens van explicar que havien decidit fer els alumnes a cada pati.

Seguidament, ens vam distribuir per grups i espais per començar a treballar.

I... encara queda feina!
La pluja que va caure durant la següent setmana va impossibilitar acabar totes les feines començades. D’aquí a
poc el Centre ens tornarà a convocar per poder posar punt i final al projecte. No hi podem faltar!
Gràcies al Centre per deixar-nos participar a les famílies d’aquest projecte. Va ser una experiència inoblidable!

.
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TALLER "Preparar amb el nostres fills i filles el dia de demà. Proposta d’intel·ligència emocional"
Els dies 7 i 10 d’abril la Diputació va dur a terme, al municipi, un dels tallers inclosos al catàleg d’activitats de suport a
la funció educativa de les famílies.
L’Ajuntament ens va informar que les places eren molt limitades, però tot i l’alta demanda de les famílies de Les
Vinyes, van poder assistir totes.

Repetint l’experiència del curs passat, l’AMPA va demanar col·laboració a les famílies per tal d’organitzar tallers de
manualitats per elaborar productes amb temàtica “Sant Jordi”, i poder vendre’ls a la paradeta del dia 23 d’abril.
Es van organitzar 5 tallers diferents en total:
-

Polseres de roses i senyeres fetes amb les “gomes” de moda.
Imans, fermalls i altres roses de “goma-eva”
Galetes amb forma de drac, rosa i llibre recobertes de
fondant.
Anells de filferro de diferents colors i formes.
Penjolls de pedres decorades amb pintura i filferro.
Gràcies a totes les mares organitzadores i participants!

Pel dia de la parada també vam repetir
experiència, demanant pastissos casolans
a tothom que volgués col·laborar.
La rapidesa amb que s’acabaven van
evidenciar que tots estaven ben bons.
Gràcies per totes les aportacions!

També es va fer el “tradicional” intercanvi de llibres de lectura. Esperem que tots gaudiu del llibre que vau escollir.

A la nostra pàgina web trobareu més informació:

Amb la venda de porcions de pastís i dels
http://ampa.ielesvinyes.net/
productes artesanals, l’AMPA va recaptar

275€ que va entregar directament a la
Si vols rebre una alerta al teu correu personal cada cop que es publiqui una noticia, subscriu-te a la nostra web.
Rosa Sardà i la Núria Orte, per a la
compra de “Material Escènic” pel Centre.
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.

Gràcies a totes les persones que vau
passar per les paradetes, i vau fer possible
aconseguir aquesta xifra.

Per qualsevol dubte, queixa, suggeriment o inquietud per a col·laborar amb nosaltres, podeu contactar amb l’AMPA a
través del correu electrònic ampa@ielesvinyes.net, o a la bústia de suggeriments situada a la consergeria del Centre.

