BENVINGUTS A TOTS!!
ESTEM AQUÍ…

PEL QUE FACI FALTA!!

Què és l’AMPA?
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.
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’ordina- dors 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’Institut-Escola.
- 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.

Quins serveis ofereix l’AMPA a Infantil i Primària?
Servei d’acollida de 7:45h a 9h del matí:
Preu mensual de servei fix de 1 hora: 36,15€
servei fix de 1/2 hora: 22,40€

Preu de servei eventual: 3,30€/dia

Menjador escolar:
Preu de servei fix: 6,25€/dia

Preu de servei eventual: 6,80€/dia

Activitats extraescolars:
INFANTIL: Racons de joc, Art Attack, Anglès i Expressió corporal
PRIMÀRIA: Anglès, Teatre i dinàmiques relacionals, Gimnàstica esportiva, Ball modern,
Patinatge, Art Attack, Batukada, Bàsquet i Futbolet
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 màniga curta
Samarreta màniga llarga

7,80 €
8,50 €

Dessuadora
Jaqueta xandall

12,75 €
21,05 €

Quins serveis ofereix l’AMPA a l’ESO?
Menjador escolar:
Preu de servei fix: 6,25€/dia

Preu de servei eventual: 6,80€/dia

Activitats extraescolars:
Dilluns i dijous, de 15:30 a 16:30
CERCLE JOVE és una activitat extraescolar dirigida als alumnes d’educació secundària perquè
puguin tenir un espai de confiança i de creixement personal, tant individual com grupal, a
partir d’activitats dinàmiques.
Els alumnes aprendran a escoltar-se a ells mateixos i als altres per arribar a un fi comú.
Realitzaran activitats d’interès grupal i individual atenent a les seves necessitats, com ara la
de poder afrontar una exposició oral amb èxit.

“Empowering Oral English”, un PROJECTE MADE IN LES VINYES
Des del curs 14-15 l’AMPA rep una subvenció de l’ajuntament
específica per aquest projecte, que ampliem destinant una
important quantitat econòmica del pressupost anual.
El Centre i l’AMPA gestionem de manera conjunta el projecte
“Empowering Oral English” amb un únic objectiu, la millora de
la competència comunicativa oral en anglès com a part
fonamental de la formació integral del nostre alumnat, des de
P3 fins a 4t d’ESO.
Totes les activitats que es programen estan pensades per ampliar vocabulari, millorar les
estructures lingüístiques en un context significatiu, fomentar l’interès per la llengua anglesa
considerant-la fonamental per comunicar-se i informar-se en el món actual, gaudint de la
comunicació oral de manera lúdica, fomentant la pèrdua de la vergonya en utilitzar una
llengua que no es domina i coneixent els avantatges de dominar la llengua per desenvoluparse personal i professionalment.

INFANTIL
Les activitats curriculars que programa el Centre (setmanalment, la psicomotricitat i un “bon
dia” a P4 i P5 o “rutines” a P3) s’amplien gràcies a l’Empowering amb:
- Adquisició de materials, jocs i contes en anglès
- Contractació d’”hores del conte” mensuals adaptades a la temàtica i vocabulari que
estiguin treballant a l’aula
- Obra de teatre en llengua anglesa

PRIMÀRIA
Les activitats curriculars que programa el Centre (assignatura d’anglès, taller Play in English,
l’educació física i un “bon dia”) s’amplien gràcies a l’Empowering amb:
- Adquisició de materials, jocs i llibres en anglès
- Contractació de “professors de conversa” que donen suport al Taller d’anglès i realitzen
tallers de conversa quinzenals en petits grups, per potenciar el diàleg en aquesta llengua.
- Obra de teatre, en la que s’han treballat prèviament els continguts a l’aula.

ESO
Les activitats curriculars que programa el Centre (assignatura d’anglès, un “bon dia” setmanal,
pel·lícules en versió original amb debat posterior, entre d’altres) s’amplien gràcies a
l’Empowering amb la contractació de “professors de suport” que realitzen tallers de conversa
setmanals, en grups de 6/7 alumnes, per potenciar el diàleg en aquesta llengua.
Durant el darrer trimestre, els alumnes de 4t d’ESO, realitzen el viatge de fi d’etapa a una
destinació de parla anglesa, per tal de posar en pràctica tots els coneixements adquirits.

EI! BENVINGUT A LES VINYES!!

GRÀCIES!!

JA ETS SOCI DE L’AMPA?

NO, ELS MEUS PARES DIUEN
QUE NO FA FALTA…

COM? ÉS CLAR QUE SÍ…
L’AMPA FA MOLTÍSSIMES COSES, LA MÉS
IMPORTANT ÉS VETLLAR PER NOSALTRES.
VOLS SABER MÉS COSES?

D’ACORD!!! PERÒ ESTAS SEGUR
QUE NO SEREM NOMÉS NOSALTRES?

A LES VINYES,
TOTS SOM SOCIS !!!

SÍ!!

I TANT!!

Què és la Junta?
Són pares i mares que s’ofereixen voluntàriament per gestionar i dinamitzar l’AMPA, són
escollits democràticament per l’assemblea de socis.

Pensa que…
 Una AMPA activa i organitzada millora la qualitat del seu centre educatiu.
 Si els teus fills o filles veuen la teva implicació i participació dins de la seva etapa
educativa, augmentarà el seu èxit escolar.
 Sentir-nos part d’un projecte que funciona, també ens millora la nostra qualitat de
vida i les expectatives de futur dels nostres fills i filles.
Actualment som socis el 97% de les famílies de l’Institut-Escola

Com puc col·laborar amb l’AMPA?
Tots tenim capacitats diferents que, si sumem, ens enriqueixen a tots. Depenent de la teva
disponibilitat pots:
 Fer-te soci..
 Assistir a les assemblees anuals per rebre informació de primera mà, saber en que
s’han invertit les quotes, triar qui volem que ens representi...
 Aportar idees, propostes i suggeriments.
 Participar de manera puntual : en festes, celebracions, venda de roba, venda de
llibres, venda de loteria....

 Participar de manera continuada : formant part d’alguna comissió de treball o de la
Junta.
 Participar des de casa: manteniment i actualització de la pàgina web,...
 Participar anant a les festes, activitats i celebracions que s’organitzin, amb la teva
presència dónes suport a tot allò que s’està fent.

Com puc contactar amb l’AMPA?
La Junta es reuneix l’últim dijous de mes a partir de les 21h, a la biblioteca de l’Institut
Escola.
Les reunions són obertes a tothom que hi vulgui assistir.
Tenim una bústia de suggeriments situada a la consergeria del centre.
També podeu contactar mitjançant el correu electrònic : ampa@ielesvinyes.net o
mitjançant el blog de l’AMPA: http://ampa.ielesvinyes.net .

