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Benvolguts i benvolgudes socis i sòcies!
S’ha acabat el curs, però al setembre tornarem....
El 20 de juny, vam celebrar la festa de final de curs 2013/2014.
Un curs que hem hagut de conviure amb causes externes no desitjades, les quals han complicat
en gran mesura la gestió normal de l’ AMPA. Uns fets que ens han posat a prova com a comunitat
educativa. Un curs que ens ha fet, a tots plegats, més forts a l’hora de defensar la continuïtat de l’
Institut-Escola Les Vinyes.
Tot just a l’ inici del curs ens van comunicar la decisió “política” de suprimir la línia de P3, en el curs
2014/2015. Aquesta sorprenent noticia significava a la pràctica la desaparició de l’IE Les Vinyes, i
amb ell la continuïtat d’un gran projecte educatiu.
Des d’aquell moment i fins al final del curs, aquesta inesperada notícia va generar una frenètica
cursa en defensa de la continuïtat del nostre Institut-Escola. La creació de la Plataforma Fem
Créixer Les Vinyes ha estat sens dubte l’ens aglutinador per unir esforços a favor d’una causa justa.
Tot el que s’ha aconseguit , fins ara, és gràcies a la mobilització, a l’esforç , la persistència i la
solidaritat dels pares i mares (la societat civil) que han entès, que davant les contradiccions,
interessos i falses promeses d’alguns, calia reaccionar i fer sentir la nostra veu, la nostra opinió, les
nostres raons. Aquesta persistència és la que ens ha permès aturar “provisionalment” una decisió
unilateral.
Un curs durant el qual, a part de la problemàtica local en educació, el centres educatius d’arreu
del país han seguit patint les conseqüències de les retallades i l’atac sistemàtic, per part del
govern central, a l’escola pública catalana dels Països Catalans. Amb la llei “Wert” (la Lomce),
com a cirereta, la qual te una clara intencionalitat política contra el model educatiu català. Una
llei aprovada sense diàleg ni consens que dinamita el model català d’immersió lingüística, aposta
per la privatització del sistema educatiu i destrueix el model d’escola democràtica.
La Direcció de la nostra escola ens deia, en un moment determinat, que tot i ser un Centre tant
jove, que ha nascut amb les “retallades”, compta amb el coratge i el suport de les famílies, i
aquest és un aspecte que ens pot portar molt lluny. I aquest curs s’ha demostrat que és així amb
escreix. Hem vist que la influència de canvi, davant uns fets poc raonables, no la tenen només les
paraules sinó, en gran mesura, el que fem. Sovint veiem que és fàcil parlar i que és molt més
complicat fer i actuar.
Aquest estiu, és una pausa per descansar i desconnectar, ni que sigui per uns dies, perquè estem
segurs que el proper curs, si cal, podrem aportar encara més.
L’escola no és un lloc per deixar-hi els fills, sinó un lloc per construir plegats.
Gràcies a tots. Tots som escola.
AMPA Institut-Escola Les Vinyes.
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I FÒRUM DE LES FAMÍLIES I L’EDUCACIÓ A CATALUNYA
“Les famílies hi som i volem ser-hi més!”
El passat 24 de maig, va tenir lloc a Barcelona el I Fòrum De les
Famílies i l’Educació a Catalunya organitzat per les federacions
d’AMPA i la Fundació Jaume Bofill, en el marc del seu projecte
“Famílies amb Veu”. Alguns membres de l’AMPA vam assistir-hi. Tot
seguit, us en fem un breu resum:
La primera part de la jornada estava destinada a compartir
experiències d’ AMPA mitjançant diferents tallers:
1.
2.
3.
4.
5.

L’AMPA fa créixer la qualitat educativa
Serveis per a la conciliació i l’equitat
Democràcia a l’escola
L’AMPA, escola de valors
Família, escola i entorn

Cada assistent triava el taller al qual volia assistir. Eren sessions de 90 minuts, en les quals hi havia una microponència de 15 minuts conduïda per un expert i posteriorment 4 testimonis d’accions realitzades per diferents
AMPA en relació a aquell tema.
La segona part de la jornada va ser una sessió plenària en la que es van presentar els resultats de l’estudi
“L’estat actual de la participació de les famílies a l’escola i els reptes de futur” i el “Decàleg de les Famílies a
l’escola”, extret del Llibre Blanc de la Participació de les Famílies a l’escola, publicats recentment per la
Fundació. Aquest decàleg, recull 10 idees bàsiques amb les quals les famílies ens comprometem a ser
presents a l’escola com a complement essencial del procés educatiu dels nostres fills:
1. Les famílies hi som i volem ser-hi més: com ha de ser la presència i la implicació de pares i mares a
l'escola.
2. Pares i mares també volem parlar de continguts educatius i, si s'escau, entrar a les aules.
3. Les famílies, una peça clau en l'ofensiva per a l'èxit escolar.
4. El dret a escollir escola i la regulació de l'accés a l'escolaritat en igualtat de condicions.
5. Calendaris i horaris escolars: la conciliació familiar com a puntal de la qualitat de vida dels infants.
6. El finançament del sistema educatiu: com garantir l'educació pública i gratuïta per a tothom.
7. Beques i ajuts a les famílies en funció de la renda, per l'equitat educativa i la igualtat d'oportunitats.
8. L'associacionisme familiar ha de ser reconegut com a moviment social d'acció cívica.
9. Per una llei d'educació de consens ampli i vigència més enllà del govern que l'aprova.
10. Representem la veu de la infància i la família, no només allò que s'emmarca a l'escola.
Va ser una jornada molt interessant, que ens va servir per a aprendre, compartir, carregar piles i emportar-nos
a casa un munt d’idees per a continuar fent créixer la nostra AMPA. En la mesura que ens sigui possible, el
curs vinent hi tornarem i confiem poder engrescar més famílies a participar-hi!
Podeu trobar tota la informació de la jornada en el següent enllaç:
http://www.familiesambveu.cat/tots-els-materials-del-i-forum-de-les-families-i-leducacio
Altres enllaços interessants:

http://www.fbofill.cat/

http://www.familiesambveu.cat/
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El passat 14 de juny va tenir lloc la mobilització per l’escola catalana més important
de la historia aplegant unes 100.000 persones.
Amb el lema “Per un país de tots, decidim escola catalana”, la marxa va recórrer
el centre de Barcelona en un ambient festiu i reivindicatiu.
Al final del recorregut es va llegir un manifest on es defensa que el model d’escola
catalana és una eina clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la
qualitat educativa, un model que no segrega els infants per raó de llengua i
garanteix el coneixement del català i del castellà.
Podeu llegir el manifest sencer a:
http://www.somescola.cat/wp-content/uploads/sites/6/2014/06/Manifest-Decidim-escola-catalana.pdf

JUNTA AMPA – Nova comissió de treball
A la darrera reunió de junta d’aquest curs, celebrada el 17 de juny, es va proposar i crear una nova comissió de
treball, a petició d’alguns membres de l’ESO: “Comissió d’ESO” en la que es vol tenir un seguiment més acurat
d’aquest cicle i les seves necessitats (com per exemple el pas al batxillerat o CFGM).
Per altra banda, el curs 2014-2015 sortirà la primera promoció d’alumnes de 4t d’ESO de l’Institut-Escola Les
Vinyes, i per aquest motiu s’ha creat un grup de treball format per alumnes, famílies i professors d’ESO, amb
l’objectiu d’organitzar el viatge i mantenir informats als alumnes i les seves famílies. La propera trobada està
prevista al setembre, un cop començat el nou curs.

El 20 de juny, entre les actuacions dels més petits del Centre i el
Sopar de Germanor que havia organitzat l’AMPA, es va posar
punt i final al projecte de CoCreació dels patis que tant heu sentit
a parlar durant aquest curs: l’EmPATItza’t.
Un projecte molt interessant, engrescador, obert a la participació de tota la comunitat educativa (alumnes,
claustre i famílies), que va començar amb alguns entrebancs, ja que si bé és veritat que dur-lo a terme durant
només un curs era un repte, haver-ho d’iniciar en el moment just en que Serveis Territorials comunica la decisió
de tancar la línia de P3, va fer trontollar en calendari previst.
Si fem una mica de memòria, el projecte estava dividit en 4 fases (Conèixer, CoCrear, Construir i Celebrar).
1.

La fase Conèixer va ser la més perjudicada, ja que després del 31 d’octubre, on tots ens vam trobar al
Centre i vam poder participar de l’elecció del logo i nom del projecte, vam haver “d’aturar” el projecte
per dedicar tots els nostres esforços a capgirar una decisió tan injusta, com era reconvertir el Centre i
trencar el model Institut-Escola.

2.

Però la feina de la Plataforma va tenir els resultats merescuts, i a finals de gener vam reprendre el projecte
amb energia per tirar endavant. Durant el mes de març ens vam tornar a reunir tota la comunitat
educativa per prototipar a tamany real totes aquelles propostes que els nostres fills/es havien decidit que
volien als seus patis. Estàvem a la fase CoCrear!

3.

Un cop prototipades, estudiades i vista la viabilitat de les propostes, es van valorar quines intervencions
eren factibles de fer. I, el 29 de febrer, ens vam tornar a trobar tota la comunitat educativa per iniciar la
fase Construir. Un dissabte en família on tothom tenia cabuda, i tota participació va ser molt ben rebuda.
Vam poder conèixer les habilitats de molts pares i moltes mares. Va ser una jornada cansada però amb
cares de satisfacció pels resultats obtinguts. També cal recordar que no es va poder acabar tota la feina
prevista, i alguns dies de maig i juny vam poder veure algunes famílies pel Centre, acabant tot allò que
van poder.
Si voleu veure tot el procés i els resultats finals, podeu entrar al blog: http://cocreacio.ielesvinyes.net/
GRÀCIES A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA DE LES VINYES PER FER POSSIBLE TENIR UNS PATIS TANT MILLORATS!!!

.
Notícies destacades - Juny

El passat 20 de juny, per celebrar la cloenda de curs, l’AMPA
va organitzar la Festa de Final de Curs 2013/2014 juntament
amb l’Institut –Escola.
La festa va començar amb les actuacions preparades per
l’alumnat d’Infantil i Primària al gimnàs, seguit de la projecció
de fotografies del tot el procés del projecte de CoCreació,
EmPATItza’t, i d’un parlament fet per la nostra directora, Rosa
Sardà.
Per finalitzar vam celebrar un sopar de germanor amb tota la Comunitat Educativa de Les Vinyes : pares,
mares, alumnat, mestres, professors i personal no docent. Entre tots vam gaudir d’una vetllada molt
agradable. Cal a dir, que la convocatòria va ser un èxit, gairebé 500 persones vam omplir els patis de
l’Institut-Escola.
Per arrodonir la festa, els més animats i els alumnes d’ESO van poder ballar al gimnàs, al ritme de la música
del DJ contractat.
Els alumnes de 3er d’ESO van recollir uns 225€ aprox. de les paradetes que van preparar per vendre
berenar. Aquests diners els servirà per començar a fer guardiola pel viatge de final de curs de 4t d’ESO, del
curs vinent. Enhorabona per la recaptació!

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
L’1 de juliol es va convocar una reunió de Consell Escolar Municipal (CEM) on a part de tots els membres
representants es va convidar als presidents de les AMPAs i al Director (Lluís Baulenas) i a l’Inspector (Joan
Lluís Forcada) de Serveis Territorials (SSTT) del Vallès Occidental.
Va ser una reunió merament informativa, on se li van presentar a SSTT les dues propostes de futur que van
sortir de la Comissió de Futur dels Centres Educatius: reconvertir l’IE Les Vinyes en un Institut o baixada de
ràtios per tal de poder mantenir els cicles d’infantil i primària a tots els centres.
Com que cap de les dues propostes va ser tancada amb consens, SSTT ha decidit crear una nova
comissió formada per les direccions dels centres educatius i els partits polítics de govern: PSC i CIU, amb
l’objectiu d’arribar a consensuar una proposta de futur pensant en el bé comú de tot el municipi, sense
perjudicar a ningú.

A TENIR EN COMPTE!
Us recordem que la quota per ser soci de l’AMPA és de 25€ anuals per família. El termini de pagament
establert és fins al 26 de setembre.
(En el cas d’haver sol·licitat a través de l’AMPA llibres, ordinadors i/o roba, haureu de presentar el
justificant de pagament de la quota de soci, en el moment de la recollida)
Els números de compte corrent on podeu fer el pagament són:
BANC SABADELL
BBVA

0081 0079 70 0001176721 Si no sou clients us cobraran una comissió de 2€ per ingrés.
0182 4252 94 0201719304 Es poden fer pagaments per caixer, en metàl·lic.

RECORDEU INDICAR SEMPRE AL CONCEPTE “SOCI + NOM DE L’ALUMNE + CURS”
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.

