ESCOLA OBERTA
Curs 2014-2015

Projecte Compartit entre l’AMPA i l’Escola per a la formació,
la col·laboració i la participació de les famílies de l’escola

Infantil

Xerrades amb cafè

Al teu fill/a se li escapa el pipí a la nit?
A càrrec de Sílvia Ibáñez de Sans, Fisioterapeuta uroginecològica.
Divendres 3 d’octubre

Tinc por!
A càrrec de Montserrat Baulenas, membre de l’equip psicopedagògic de l’escola.
Dimecres 21 de gener

Tècniques per millorar l’atenció amb els vostres fills
A càrrec de Núria Ferrer, professora d’infantil.
Divendres 6 de març

Primària
Ajudem a planificar els nostres fills!
A càrrec de Neus Rodríguez i Maite Àlvarez, coordinadores de primària.
Divendres 17 d’octubre

Podem ajudar els nostres fills a entendre les matemàtiques?
A càrrec d’Ascensi Laglera, Directora Pedagògica d’infantil i primària.
Divendres 20 de febrer

Responsabilitat i autonomia
A càrrec de Montserrat Basseda, membre de l’equip psicopedagògic de l’escola.
Dimecres 15 d’abril

Secundària
Estudi sobre l’alimentació dels adolescents
A càrrec de Pilar Esteve i Carolina Martínez de l’equip psicopedagògic de l’escola.
Dimecres 19 de novembre

I ara què estudio?
A càrrec de l’Ana Molleví del Departament d’Orientació de l’escola.
Divendres 30 de gener
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Conferències
EDUCAR AMB SENTIT COMÚ
Conferenciant: Gregorio Luri
Data: Dijous 6 de novembre del 2014
Hora: 8 del vespre
Lloc: Sala d’actes de l’edifici
de l’Av. Fontcuberta 166
Gregorio Luri Medrano (Azagra, Navarra, 1955) és professor de filosofia.
Luri es va traslladar al Masnou Barcelona el 1978. És doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, llicenciat també en Ciències de l'Educació, Premi Extraordinari de Llicenciatura en Ciències de l’Educació i Premi de Doctorat en Filosofia. Ha treballat com a mestre de primària, com a professor de filosofia
al batxillerat i com a professor universitari a la Complutense de Madrid.
Ha publicat diversos textos de tema filosòfic. És coordinador del volum “La raó del mite” (2000), és autor
entre altres textos del “procés de Sòcrates” (1998), Biografies d'un mite(2001) i “Guia per a no entendre Sòcrates” (2004). També ha escrit L'escola contra el món (2008)[2] on fa un repàs als temes polèmics de
l'educació des d'una òptica crítica i optimista.[3] També ha publicat "Val més educar. Consells als pares sobre
el sentit comú" (2014) i "Seguint les passes dels almogàvers" (2014).
Col·labora com a opinador al diari Ara. Bloc del ponent: http://elcafedeocata.blogspot.com.es/

SENTIR-SE BÉ
Conferenciant: Xavier Guix
Data: Dimecres 4 de febrer del 2015
Hora: 8 del vespre
Lloc: Sala d’actes de l’edifici
de l’Av. Fontcuberta 166
Llicenciatura en Psicologia (UOC) , Màster i Trainer en PNL (Didacta autoritzat per l'Associació Espanyola de
Programació Neuro Lingüística , Postgrau en Neurociència i salut mental (INMS), Postgrau en Psicopatologia
Clínica (Universitat de Barcelona)
Director de GUIXADES Comunicacions SL. Empresa de desenvolupament personal i tècniques de comunicació. Autor dels llibres: " NI M'EXPLICO, NI ME ENTENS "Els laberints de la comunicació (actualment en la
seva quarta edició), " SI NO HO CREC, NO HO VEIG " , " MENTRE EM MIREN "(parlar en públic) ,
" DESCONTRÓLATE " , " AMB TU PERÒ SENSE TU ", " EL SENTIT DE LA VIDA O LA VIDA SENTIDA " , " PENSAR
NO ÉS GRATIS ", " ATREVEIX-TE A DIR NO ". Col·laboracions en els mitjans de comunicació i revistes especialitzades en temes psicològics. Terapeuta en programació Neurolingüística i facilitador de grups de creixement personal.
Professional durant 20 anys de teatre, ràdio i televisió. Actualment fa col·laboracions en mitjans i comunicació.
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Comissió d’anglès de l’AMPA
L’AMPA recolza el projecte de millora de la llengua
estrangera involucrant pares i mares de parla anglesa, tant nadius com els qui el parlen amb fluïdesa.
L’objectiu és potenciar l’expressió oral, gràcies a la
participació d’aquests pares i mares, treballant a les
aules i fent petits grups de conversa amb l’alumnat
en funció de la demanda del professorat

Activitats
L’Hora del conte en anglès
Un dia al mes, de 17:15 h a 18:00 h, els pares
i mares de la Comissió explicaran un conte en
anglès a la Biblioteca de l’edifici de primària.
A la cartellera de l’AMPA i via e-mail rebreu
informació del dia exacte.

English Day
El divendres 14 de novembre celebrarem l’English
Day (Dia Anglès). Totes les activitats que realitzaran
professors i alumnat durant el dia giraran entorn de
l’anglès. A més, a partir les dels 17:00 h, la Comissió
d’Anglès també oferirà tallers en aquesta llengua.

L’Escola Pia Camina
Des de l’AMPA també volem promoure pares i mares saludables, i
també espais de convivència. Per
aquest motiu organitzarem dos
grups per sortir junts/es a caminar:
torn de matí i torn de vespre.
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Formacions i tallers
Coneix i cuida la teva musculatura pelviana femenina
22 octubre

Des de l’AMPA oferirem una xerrada-taller gratuïta on una profesional presentarà de forma teòrico-pràctica els següents aspectes:
•
Resum anatòmic de la musculatura de la faixa abdominal i
perineal.
•
Explicació del funcionament d’ambdues faixes i de les pressions que actuen sobre elles. Conseqüències del mal funcionaCal portar roba còmode
ment (incontinència, prolapses..)
•
Provarem com funciona el nostre cos davant un augment de
pressió i es donaran consells sobre com actuar davant els esforços.
•
Treball pràctic: prendrem consciència de la nostra pelvis i de la musculatura del sòl pelvià .
Farem exercicis per treballar aquesta musculatura i també la musculatura de la faixa abdominal.
•
Iniciació a la Gimnàstica Abdomino hipopressiva com a eina per a treballar la tonicitat de la
faixa abdominal i perineal.

22 gener, 2 i 9 març

Tallers Pràctics de Xarxes Socials
Internet s’està convertint en el canal de comunicació més
important Els/les nostres fills/es el fan servir per comunicar-se, informar-se i formar-se.
L’AMPA oferirà una sèrie de tallers pràctics i gratuïts per a
pares i mares sobre les xarxes socials. S’oferirà un primer
taller on es presentarà una visió general sobre l’ús d’aquestes. Com utilitzar-les correctament, quins nous recursos hi ha al nostre abast, etc.
Al finalitzar el primer taller, es farà un qüestionari per saber què més volen saber els pares i mares per programar
els següents tallers adaptats a les necessitats (ex. Taller
sobre Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Linkedin
etc.)

Dimensió interior, Educació Emocional i Relaxació a l’escola
12 maig

Tallers pràctics amb personal de l’escola i extern
on es faran les tècniques de relaxació que es fan
servir amb l’alumnat, les tècniques de visualització, el treball en dimensió Interior i Emocional a
l’aula per poder seguir amb aquesta tasca a casa i
entendre l’objectiu d’aquestes activitats.
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Què és l’

?

L'AMPA és l’Associació de TOTES les Mares i els Pares de l’Escola Pia de Caldes de Montbui, i assumeixen els següents objectius:
a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d’alumnes,
tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot
allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al
centre, d’acord amb el caràcter propi.
b) Promoure la participació dels pares i mares en els diferents projectes del centre.
c) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
d) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
e) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
f) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
g) Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.
h) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.

Funcions i membres de la Junta directiva de l´
?

La Junta Directiva regeix, administra i
representa l'associació i està composta
per: president/a, el vicepresident/a, el
secretari/ària, el tresorer/a i els/les
vocals.
D’esquerra a dreta: Montse Puigdomènech (secretària), Elisabeth Boncompte (presidenta), Maribel Ripoll (vicepresidenta),
Cristina Muñoz (vocal) i Evelyn Serrano (tresorera).

La importància dels delegats i delegades de curs
Donant suport a la Junta Directiva de l’AMPA, hi ha els Delegats i Delegades de curs, vehicles d’enllaç i
comunicació entre l’equip directiu i professorat del curs i les famílies, tant per estudiar i proposar solucions als problemes que puguin sorgir, com per col·laborar en totes aquelles funcions que contribueixin a la millora del grup-classe.
Els delegats i les delegades de curs assistiran a les reunions on siguin convocats per la Junta de l’AMPA
i on actuaran en condicions de vocals, amb veu i vot. Si no pogués assistir a la reunió haurà de buscar
un substitut i comunicar-ho prèviament a la Junta.
Els delegats i les delegades de curs seran en tot moment la referència que la Junta de l’AMPA tindrà
d’un grup-classe concret i en qui derivarà totes les propostes de millora, iniciatives i centralització de
temes concrets, projectes, etc., que afectin a l’alumnat del seu grup.
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Participació a la vida cultural de Caldes
Festa de Sant Antoni

Torneig Escolar Rosario Sánchez

Catifes de Corpus

Activitats conjuntes organitzades amb l’escola
Pedalada Solidària

Festa fi de curs pares i mares de l’escola
I també Comiat de 2n de Batxillerat i Festa fi de curs de 4t d’ESO
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VI Diada de la Ciència

26 al 30 de gener

13 març

Berenars solidaris

