“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 i fomentar l’interès per la llengua anglesa
considerant-la fonamental per comunicar-se i informar-se en el món actual. S'ha de gaudir de la
comunicació oral de manera lúdica, fomentant la pèrdua de la vergonya en utilitzar una llengua
que no es domina. Son molts els avantatges de dominar la llengua per desenvolupar-se personal
i professionalment.

INFANTIL
Les activitats curriculars que programa el Centre s’amplien gràcies a l’Empowering amb:
 Adquisició de materials, jocs i contes en anglès.
 Microespais d'anglès. A primera hora del matí durant mitja hora entren les famílies i fan un
taller de joc simbòlic amb el titular + suport auxiliar extern. Una setmana al mes per cada
curs.
 Storytelling (hora del conte). 1.5 hores/setmana. Divendres P3/4/5 grup sencer amb el titular
+ suport auxiliar extern. Cada setmana és un curs diferent.

PRIMÀRIA
Les activitats curriculars que programa el Centre s’amplien gràcies a l’Empowering amb:
 Adquisició de materials, jocs i llibres en anglès.
 Capses d'històries: 1.5 hores/setmana. Divendres 1r/2n/3r grup sencer amb el titular + suport
auxiliar extern. Tres sessions seguides amb el mateix grup. (12-15 alumnes) que van rotant.
 Els racons de diferents matèries en llengua anglesa: 1r/2n/3r titular + suport auxiliar extern.
Petits grups. Es van variant els temes cada setmana. Setmanal 1 hora.
 Cinema: Divendres 4rt grup sencer titular + suport auxiliar extern. Els alumnes fan escenes de
pel·lícules, es graven i s'editen. Ho fan servir com a material de classe. 1.5 hores/setmana.

ESO
Les activitats curriculars que programa el Centre s’amplien gràcies a l’Empowering amb:
 Adquisició de materials, jocs i llibres en anglès
 Suport auxiliar extern que realitzen tallers de conversa en grups de 6/7 alumnes, per
potenciar el diàleg en aquesta llengua. Setmanal.

BENVINGUTS A TOTS!!
ESTEM AQUÍ…

PEL QUE FACI FALTA!!

Què és l’AMPA?

Quins serveis ofereix l’AMPA a 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 de l’alumnat 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, els valors i la integració. Funcionem
mitjançant el diàleg i la col·laboració estreta entre famílies, equip directiu i equip docent.

Què fem des de l’AMPA?
Oferim serveis bàsics que ajuden a conciliar vida familiar i vida laboral (acollida, menjador i
extraescolars).
Som 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.
Som el referent de les famílies per a poder plantejar temes, reflexionar i opinar sobre el
funcionament quotidià de l’Institut-Escola i sobre temes educatius d’abast més general.
Administrem i gestionem els recursos que provenen de les aportacions dels socis i de les
subvencions que se’ns assignen.
Participem en la presa de decisions i en el govern de l’Institut-escola mitjançant un representant
en el Consell Escolar del Centre.
Coordinem el menjador escolar juntament amb l’equip directiu del centre, l'acollida matinal i les
activitats extraescolars.
Gestionem la venda de roba escolar.
Organitzem i col·laborem en festes i esdeveniments de l‘Institut-Escola.

Preu mensual de servei fix de 1/2 hora: 22,50€
servei fix de 1 hora: 36,32€

Preu de servei eventual: 3,30€/dia

Servei d’acollida de 16:30h a 18h del matí:
Preu mensual de servei fix de ½ hora: 22,50€
servei fix de 1 hora: 36,32€
servei fix de 1h ½: 48,25€

Preu de servei eventual ½ o 1h: 3,30€/dia
Preu de servei eventual 1h ½: 4€/dia

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

Preu de servei eventual: 6,80€/dia

Activitats extraescolars:
INFANTIL: Bàsquet, robòtica (mini)
PRIMÀRIA: Ball modern, anglès, teatre, futbolet, expressió corporal, patinatge, cant coral (a
migdia), robòtica (pet i kids), bàsquet (fins a 2n)
Preus:
BÀSQUET:...........19 €/29 € (1/2 dies per setmana)
ROBÒTICA:..........mini i pet 25 € (1 dia per setmana)
Kids 35 € (2 dies per setmana)
CANT CORAL:......10 € mes (1 dia per setmana, a migdia)
RESTA:.................Segons els dies per setmana:
1 dia
22€

2 dies
32€

3 dies
41€

4 dies
46 €

5 dies
49€

Venda de roba escolar (2 comandes al curs):
Els objectius principals de l’AMPA són:







Promoure la participació de les famílies per integrar-nos 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.

Bata
Samarreta màniga curta
Samarreta màniga llarga
Motxilla (infantil)

17,15 €
7,80 €
8,50 €
16,00 €

Dessuadora
Jaqueta xandall
Bossa esmorzar

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

Preu de servei eventual: 6,80€/dia

Quant costa ser soci de l’AMPA?
La quota anual és de 25€ per família. Ser soci permet gaudir de les activitats, serveis i
esdeveniments que organitzem, gestionem i coordinem des de l’AMPA.

12,75 €
21,05 €
4,75 €

Activitats extraescolars: En funció de si hi ha demanda.

