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Benvolguts i benvolgudes socis i sòcies!
La primera promoció d’ESO ja ha arribat...
El setembre del 2011 va ser quan els nostres fills començaven la
Secundària a l’IE Les Vinyes, en aquell mateix moment vam
decidir, juntament amb altres pares, que calia oferir una part del
nostre temps, per col·laborar amb la comunitat educativa i ajudar a
consolidar un nou projecte educatiu al municipi.
Després de quatre anys, encara recordem aquella calorosa tarda
de juliol de 2011, quan en la Sala d’Actes de l’Ajuntament, ens
reuníem molts dels que estem avui aquí. Una colla de pares i
mares inquiets, neguitosos i amb expectació vam sentir parlar, per
primera vegada, d’un nou projecte educatiu pel nostre poble, que
ens presentaven un petit grup de professors. No vam veure cap
power-point, ni aules, ni PDIS, ni ordinadors, ni patis, ni laboratoris...,
els professors que en aquell moment, ens explicaven el projecte; la
Rosa, la Núria, la Maria, el Boris, la Glòria, la Marta i el Ramón,
ens van transmetre il·lusió, molta il·lusió, per allò que emprenien, i el
que és més important, ens van transmetre confiança en un projecte
que tot just naixia. Vam sortir de la reunió, amb el convenciment
que no ens estàvem equivocant a l’hora de triar l’escola pels nostres
fills. I així va ser, no ens vam equivocar.
Avui podem dir amb orgull que, aquell projecte s’ha fet gran. No ha
estat fàcil, tots ho sabem, hem passat moments molt
complicats i difícils, situacions viscudes del tot incomprensibles. Però
tots plegats hem fet que els dies foscos fossin més clars i sabem que,
per arribar a l’excel·lència hem de cultivar la cultura de l’esforç i la
perseverança, des del
convenciment que cal entendre
l’educació com un bé comú essencial. I volem mirar cap al futur
amb esperança.

Ara i aquí acaba una etapa de les vostres vides i en comença una
altra. Però el nostre IE Les Vinyes, ha de seguir el seu camí ferm i
en la mateixa direcció, que un dia del mes de juliol de 2011, un
petit grup de mestres ens va assenyalar el camí a seguir. A ells i a
tots els mestres i professors que s’hi han afegit durant aquests anys i
han cregut fermament en aquesta petita escola que té un
gran projecte educatiu: gràcies, moltes gràcies a tots, pel
vostre compromís, per la vostra feina, pel vostre esforç. Tots junts
hem fet un camí que ens ha ajudat a créixer i ens ha donat
l’oportunitat de compartir aquesta experiència de l’educació, amb
vosaltres i amb els nostres fills.
Els nostres fills viuen avui els últims moments d’aquest viatge amb
l’IE Les Vinyes, però el projecte persistirà en el si d’aquesta escola.
És el nostre desig, és la nostra esperança i n’estem convençuts
que serà així. I per això alguns de nosaltres, tornem a dipositar la
nostra confiança amb els germans.
Només ens queda felicitar-vos a tots i desitjar-vos molta sort. I
que tots plegats puguem complir els nostres somnis i els nostres
objectius.
La il·lusió, el treball i la força continuarà fent créixer l’IE les Vinyes!
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CARPETES 5è ANIVERSARI
Com ja us vam informar durant el mes de maig, el proper mes de setembre el nostre InstitutEscola farà 5 anys i per commemorar-ho regalarem una carpeta a tots els alumnes socis de
l’AMPA.
El passat 10 de juny, una comissió de Pares/Mares, Mestres i Professors de tots els cicles vam
triar, entre totes les propostes rebudes, dibuixos i imatges per incloure al disseny final de la
carpeta commemorativa.
Voleu tenir-ne una?? Us esperem al setembre!!

ASSEMBLEA SOCIS
El passat 15 de juny vam celebrar l’assemblea anual de socis.
Els membres de la Junta van elaborar i projectar unes diapositives amb:
L’estat de comptes actual, explicant quines entrades econòmiques s’han obtingut
(quotes, subvencions,…) i en què s’han invertit (materials didàctics, llibres,…)
Podeu consultar les inversions fetes, a la web de l’AMPA.

Inversions: http://ampa.ielesvinyes.net/economia/economia-2014-2015/
Baixes i altes de membres a la Junta.
Podeu consultar la composició actual de la Junta, a la web de l’AMPA.

Membres Junta actual: http://ampa.ielesvinyes.net/ampa/junta/
Comissions de treball actuals.
Podeu conèixer quins membres formen part de cada comissió, a la web de l’AMPA.

Comissions: http://ampa.ielesvinyes.net/ampa/comissions-15-16/
Aprofitem per informar que:

Per finalitzar va haver un torn obert de paraula.
Agraïm totes les opinions i aportacions que ens van arribar.
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FESTA FI DE CURS
El passat 19 de juny, per celebrar la cloenda de curs, l’AMPA va organitzar el Sopar de
Comunitat Educativa 2014/2015.

La festa va començar amb les
actuacions
preparades
per
l’alumnat d’Infantil i Primària al
gimnàs. Com ja és costum, els
nostres alumnes de P5 van fer l’acte
de graduació del Cicle d’Infantil.
En acabar, els alumnes d’Infantil i
Primària van agafar forces, amb el
berenar que havia organitzat
l’AMPA, i no van deixar de saltar i ballar amb l’animadora contractada a tal efecte.
Paral·lelament, al
gimnàs, es va
celebrar
la
graduació
i
comiat
de
la
primera promoció
de 4t d’ESO, que
enguany surt de
Les Vinyes.
Molta sort a tots/es!!!
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 dir, que la convocatòria va ser
un èxit, gairebé 600 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 transformat
en discoteca per un dia.
GRÀCIES PER ASSISTIR!!!

Informacions Varies
INFORMACIONS CURS 2015-2016
Quota soci: La quota es manté en 25€ per família. Recordeu que ja es pot anar pagant la
quota, teniu fins el 31 d’agost.
Podeu descarregar la informació necessària (número de compte bancari, full d’inscripció de
soci si és la primera vegada o si heu d’actualitzar dades com el mòbil o el mail) al següent enllaç
de la web de l’AMPA:
http://ampa.ielesvinyes.net/impressos-per-descarregar/
Llibres en préstec (Alumnes ESO): S’han de retornar tots els llibres durant la primera
setmana de setembre. Últim dia per entregar-los: divendres 4 de setembre
Llibres i quadernets (Infantil, Primària i ESO): Durant el mes de juliol, us arribarà una carta a
casa amb tota la informació referent a aquest servei (Cost, forma de pagament, dies de
recollida,...) Si teniu algun dubte podeu contactar amb la comissió encarregada enviant
un correu a llibres.ampa@ielesvinyes.net
Comanda de roba (Infantil i Primària): Els alumnes que actualment ja estan al Centre, ja
heu pogut fer la comanda i entregar-la. Si no és així, podeu descarregar-vos el full de
comanda a la web de l’AMPA: http://ampa.ielesvinyes.net/impressos-per-descarregar/
(Un cop omplert el full, heu de fer el pagament, grapar el comprovant a la comanda i
deixar-ho tot a la bústia de l’AMPA, situada a consergeria, abans del 10 de juliol. Si
necessiteu el núm. de compte bancari, el trobareu al mateix enllaç de la web de l’AMPA)

Us informem que aquest és el darrer butlletí que publicarem...
A partir d’ara, la tasca informativa que ens oferia, serà rellevada per la nostra pàgina web.
http://ampa.ielesvinyes.net/
D’aquesta manera podreu estar al dia d’una manera més àgil i immediata.
Si encara no heu entrat a la web, us convidem a fer-ho durant aquest estiu!
Esperem que aquests 8 números publicats us hagin agradat, i als que no heu tingut temps per
llegir-los durant el curs, us convidem a fer-ho durant aquestes vacances d’estiu.
Hi ha apartats i entrevistes molt xules per compartir amb els nens/es, nois/es!
Els podeu consultar o descarregar a la web de l’AMPA:

http://ampa.ielesvinyes.net/butlletins-informatius/

I per acabar...
NOU EQUIP DIRECTIU
No volem acomiadar aquest curs sense donar les gràcies a l’Equip Directiu que durant
aquests quatre anys ha treballat de valent:
Directora: Rosa Sardà
Secretària: Núria Orte
Cap d’estudis: Boris Mir
Coordinador pedagògic: Marçal Botey

I tampoc volem deixar de donar la benvinguda al nou equip directiu que ens acompanyarà
durant el proper curs:

Rosa Sardà: Directora
Núria Orte: Secretària
Elena Balaguer: Cap d’estudis
Anna Jordà: Coordinadora pedagògica

Alumnes, famílies,
mestres, professors/es,
monitores i personal no
docent,
només ens queda
desitjar-vos

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.

