Quins serveis ofereix l’AMPA a l’ESO?
Menjador escolar:
Preu de servei fix: 6,33€/dia
Preu de servei eventual: 6,80€/dia

Activitats extraescolars:
S’organitzen segons la demanda dels propis alumnes : Anglès, Volei, Hip-Hop...
El preu varia segons el tipus d’activitat i el número d’alumnes que s’inscriguin.

Reutilització de llibres a 4t :
L’AMPA ofereix préstec dels llibres de text que el professorat considera reutilitzable,
actualment tots.
Gràcies a una subvenció que atorga l’ajuntament, pot oferir una quota de 25€ per alumne,
que inclou tot el lot de llibres necessaris, folres i etiquetes amb el nom.
També ofereix servei de venda directa per a aquelles famílies que no estiguin interessades en
fer reutilització de llibres.

Gestió compra ordinadors portàtils a 1r (i a 2n i 3r per a noves incorporacions):
Juntament amb el Centre, s’encarrega de la compra d’un model de portàtil concret, pensat
perquè pugui ser emprat durant els quatre cursos de l’ESO.
També es fa càrrec de coordinar els terminis de pagament per tal de facilitar,
econòmicament, l’adquisició d’aquesta eina de treball.

Projecte “Empowering English”:
L’AMPA ha impulsat enguany aquest nou projecte de Centre on l’objectiu principal és
“Millorar la competència comunicativa oral en anglès en totes les etapes educatives de l’IE”.
A l’ESO s’ha fet una inversió en uns tallers de conversa pels alumnes de 4t. Tallers d’una hora
a la setmana en grups de 5 alumnes durant el primer i segon trimestre.
En els altres cursos d’ESO s’ha fet una inversió destinada a augmentar els recursos educatius:
llibres de lectura, llibres d’exercicis, pel·lícules, jocs de taula, jocs de rol, fitxes, etc.
Pel curs 2015-2016 es preveu augmentar la inversió en totes les etapes educatives de l’IE.

Gestió d’ajuts per la compra de material:
L’AMPA és l’encarregada de tramitar tota la documentació necessària per tal que les famílies
puguin gaudir de quotes de llibres i ordinadors més assequibles.
Cal recordar que l’Ajuntament només pot donar aquestes subvencions a les AMPA, i és per
aquest motiu que només poden beneficiar-se les famílies associades.

BENVINGUTS A TOTS!!
ESTEM AQUÍ…

…PEL QUE FACI FALTA!!

Què és l’AMPA?

Quins serveis ofereix l’AMPA als cicles d’Infantil i Primària?

L’AMPA (Associació de mares i pares d’alumnes) LES VINYES, és una entitat sense afany de
lucre que agrupa els pares, mares o tutors legals dels alumnes de tots els cicles : Infantil,
Primària i ESO de l’Institut-Escola.

Servei d’acollida de 7:45h a 9h del matí:

Està reconeguda legalment en el Registre d’associacions i les seves funcions estan regulades
per un Decret de la Generalitat de Catalunya.
L'objectiu fonamental de l’AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que
reben els nostres fills i filles, donant prioritat a l’educació, valors i integració.
El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració entre pares i mares, direcció de
l'escola, mestres i professors/es.

Què fa l’AMPA?
És la que fa tot el possible per oferir serveis bàsics que ajuden a conciliar vida familiar i vida
laboral (acollida, menjador i extraescolars).
És el principal interlocutor que tenen els mestres, professors/es i l’equip directiu per a tractar
els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies i el projecte de Centre.
Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’InstitutEscola i sobre temes educatius d’abast més general.
Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.
Participa en la presa de decisions i en el govern de l’IE mitjançant un representant en el
Consell Escolar del Centre.
Coordina el menjador escolar juntament amb la direcció del Centre, l'acollida matinal i les
activitats extraescolars. També gestiona la venda de roba escolar, llibres i l’adquisició
d’ordinadors entre altres, per tal de reduir les quotes als seus associats.
Organitza i col·labora en festes i esdeveniments de l‘Institut-Escola.

Els objectius principals de l’AMPA són:
-

Promoure la participació de les famílies per integrar-los en la comunitat educativa
del Centre.
Oferir serveis que facilitin la conciliació familiar amb la laboral.
Col·laborar, organitzar i promoure activitats educatives i lúdiques de l’InstitutEscola.
Aconseguir recursos econòmics i materials per la millora del Centre.
Representar a les famílies en el Consell Escolar de l’Institut-Escola i en el Consell
Escolar Municipal.
Comunicar i intercanviar opinions amb la resta d’entitats.

Quant costa ser soci de l’AMPA?
La quota anual és de 25€ per família, sent soci obtindràs tarifes més reduïdes en aquelles
activitats, serveis i esdeveniments que organitzi, gestioni i coordini l’AMPA.

Preu mensual de servei fix de 1 hora: 36,87€
servei fix de 1/2 hora: 22,85€

Preu de servei eventual: 3€/dia

Menjador escolar:
Preu de servei fix: 6,42€/dia

Preu de servei eventual: 6,80€/dia

Activitats extraescolars:
Anglès (Infantil i Primària)
Iniciació a l’esport (P3 i P4)
Expressió corporal (P3 i P4)
Ball Modern (P5 i Primària)

Patinatge
Bàsquet
Tennis
Futbolet

(P5 i Primària)
(P5 i Primària)
(P5 i Primària)
(P5 i Primària)

Preus mensuals, segons els dies per setmana:
1 dia
19,50€

2 dies
28,50€

3 dies
36€

4 dies
39€

5 dies
41€

Venda de roba escolar:
Bata
17,15 €
Samarreta d’estiu 7,80 €
Pantaló curt
7,95 €

Jaqueta xandall (Primària)
Dessuadora (Infantil)
Pantaló llarg

21,05 €
11,85 €
9,75 €

Projecte “Empowering English”:
L’AMPA ha impulsat enguany aquest nou projecte de centre on l’objectiu principal és
“Millorar la competència comunicativa oral en anglès en totes les etapes educatives de l’IE”,
amb l’ajut d’una subvenció de l’Ajuntament que ens ha dotat de part dels recursos
econòmics necessaris.
En els cicles d’Infantil i Primària s’ha fet una inversió destinada a augmentar els recursos
educatius: llibres de lectura, llibres d’exercicis, pel·lícules, jocs de taula, fitxes, etc.
Pel curs 2015-2016 es preveu augmentar la inversió en totes les etapes educatives, de P3 a
4t d’ESO.

Gestió d’ajuts per la compra de material:
L’AMPA és l’encarregada de tramitar tota la documentació necessària per tal que les
famílies puguin gaudir de quotes de material i llibres més assequibles.
Cal recordar que l’Ajuntament només pot donar aquestes subvencions a les AMPA, i és per
aquest motiu que només poden beneficiar-se les famílies associades.
A Infantil, es redueix en 20€ el cost del material escolar que es paga al Centre.
A Primària, el llibre de matemàtiques surt gratuït (30€).

