AMPA Institut Carles Vallbona
Som una Associació de Mares i Pares d'Alumnes legalment constituïda fa més de 17 anys, amb
ganes de participar de l'educació dels nostres fills i filles estant al seu costat, del centre, dels
professors i dels altres mares i pares d'alumnes.
Compromisos de l'AMPA:
 Assistir, i donar suport a tota l'organització, promovent la participació en tots els seus
òrgans de gestió del centre.
 Recolzar les decisions que es prenguin per a una millora constant en l'educació dels
alumnes.
 Animar i promoure totes les activitats culturals o físiques proposades pel centre i els seus
educadors que facin créixer i obtenir noves experiències als nostres fills/es i,
evidentment, deixant-nos formar part d'aquestes decisions.
Durant tot l'any, participem i donem suport a diferents projectes i aquest curs 2014-2015, s'ha
col·laborat amb:
TUTORIA
Sortida a Sant Pere Pescador
Sortida al Museu del Invents
Sortida Green Indoor Les Franqueses
Viatge final decurs 4t ESO a Astúries
Sortida al Bosc Vertical

RECERCA
Bojos per la recerca

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
Sortida a Folgueroles
Obra de teatre «El cafè de la Marina»
Ruta Martí i Pol
Obra de teatre «Mar i cel»
Atrapallibres i Protagonista Jove
Ruta llegendes de Girona
Visita al Cau Ferrat i ruta del Modernisme
Visita a la redacció del 9NOU
Jornada de Llengua i literatura
Pla Lector
Diada de Sant Jordi

EDUCACIÓ FÍSICA
Jornades Esportives de Primària
Jornades Esportives de Secundària
Activitats Esportives
Natació 1r i 2n ESO

FÍSICA
Experiments de Física a la Universitat de
Barcelona

LLENGUA ANGLESA
Anglès Extraescolar
The Jack English Teacher
FÍSICA I QUÍMICA
Experiments de física i química al Museu del
Gas a Sabadell

BIOLOGIA
Estudi del Bosc Mediterrani al Figaró
CIÈNCIES NATURALS
Visita al Servei de Microscòpia Electrònica de la Visita a Can Cabanyes
Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB)
Geologia al Figaró
Sortida Human Bodies The Exhibition
LLATÍ, GREC I HISTÒRIA DE L'ART
MATEMÀTIQUES
Sortida a Empúries
Proves Cangur
Diada de Sant Jordi i les Mates
CIÈNCIES SOCIALS
Museu d'Història de Catalunya

Per a realitzar aquestes activitats durant el curs disposem de les aportacions dels pares i mares
membres de l’AMPA i d'una subvenció de l'Ajuntament de Granollers.

AMPA Institut Carles Vallbona
Aquest curs 2015-2016 hi ha 341 alumnes que són socis de l'AMPA; en un total un 89% de tot
l'alumnat. El curs 2010-2011 només érem 152; ja veieu com ha canviat!!!
Cara el curs 2016-2017 s'iniciarà organitzat per l'AMPA, amb col·laboració amb l'Institut, el
PROGRAMA D'AUXILIARS DE CONVERSA EN LLENGUA ANGLESA en horari lectiu. La
nostra intenció és sumar inputs que afavoreixin l'aprenentatge de l'anglès.
Aquest any tornem a oferir a tots els pares i mares dels alumnes de l’Institut el MERCAT DEL
LLIBRE DE SEGONA MÀ, en el que els alumnes d’un curs superior poden vendre els seus
llibres acadèmics en bon estat a les famílies que enguany cursaran el mateix curs. Així mateix,
també és una oportunitat que els nostres fills se n’adonin de la importància de cuidar els llibres
durant tot el curs, per tal de poder-los vendre per la quota establerta (sempre i quan, lògicament,
estiguin en condicions òptimes per a ser utilitzats).

DIMARTS, 5 DE JULIOL
DE 16 A 19 HORES
A L'INSTITUT

Veniu a l'Institut i podreu comprar els llibres pel proper curs a un preu econòmic.
Si voleu més informació envieu-nos un correu a
informarem de tot el que s'organitzi.

ampavallbona@gmail.com

i us

