
MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE 
L’AMPA DEL CEIP EL CRIST CURS 
2015/2016 
Contingut 
1.- INTRODUCCIÓ .......................................................................................................... 1 

2.- CALENDARI DE REUNIONS ............................................................................................ 1 

3.- COMUNICACIÓ .......................................................................................................... 1 

4.- DADES DE FAMÍLIES ASSOCIADES .................................................................................... 2 

5.-ACTIVITATS DESENVOLUPADES ....................................................................................... 2 

5.1.- ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES ............................................................................... 2 

5.2.- COL·LABORACIÓ AMB L'ESCOLA ................................................................................ 2 

A- PARTICIPACIÓ EN ACTES ORGANITZATS DES DEL COL·LE .................................................. 2 

B.-MILLORA DE L'ESCOLA ............................................................................................ 3 

C.-INICIATIVES DE L’AMPA .......................................................................................... 3 

 

1.- INTRODUCCIÓ 
Durant el curs escolar 2015/2016, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP EL CRIST de Meliana, 
ha mantingut una estreta col·laboració i participació amb l'activitat del Centre.  
Com en cursos anteriors, s'ha donat continuïtat a les activitats que ja venien fent-se.  
S'ha mantingut una bona relació amb l'equip directiu del centre i amb els òrgans municipals. 

2.- CALENDARI DE REUNIONS 
La junta directiva de l’AMPA ha convocat i celebrat reunions tots els últims dijous de cada mes. Reunions 
a les quals assisteixen, a més dels representants de la junta, totes aquelles famílies que ho desitgen, amb 
l'objectiu d'informar sobre les activitats empreses i plantejar noves propostes. 
Representació de l’AMPA en totes les reunions del Consell Escolar. 
 

3.- COMUNICACIÓ 
La informació a socis i sòcies s'ha realitzat enviant circulars als socis i utilitzant l'espai físic que l’AMPA 
disposa en els taulons de l'entrada del col·legi. 
A més, després de la posada en marxa del blog (https://ampaelcristmeliana.wordpress.com/) de l’Ampa, 
este és el principal punt de comunicació de l'Associació. Al blog es pengen totes les actes de les reunions 

https://ampaelcristmeliana.wordpress.com/


(mensuals, consells escolars, o altres reunions que membres de l’AMPA tenen en nom d'aquesta amb la 
direcció del centre, amb representants municipals o amb altres entitats etc.). També és l'aparador en el 
qual es mostra informació d'interès relacionada amb activitats que es desenvolupen en el centre, temes 
d'interès per a les famílies, així com informació sobre les activitats de les diverses comissions de treball 
(extraescolars, intercultural, participació, etc.). 
 
S’ha posat en marxa el grup de Whastapp “El Crist en un Clic” format per un representant de cadascuna 
de les classes, per a poder difondre informació ràpidament a totes les famílies que ha resultat ser un gran 
canal de comunicació.  
 

4.- DADES DE FAMÍLIES ASSOCIADES 
Aquest curs 2015/2016 hi ha un total de 490 xiquets matriculats dels quals 347 pertanyen a famílies 
associades a l’AMPA. Açò suposa aproximadament un 71% del total de l'alumnat. 
 

5.-ACTIVITATS DESENVOLUPADES 

5.1.- ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES 
 

• Organització de la Festa El món a l’Escola, amb l'objectiu de, no solament visibilitzar, sinó també 
celebrar, la riquesa cultural existent en el nostre centre.  
 

• Organització d'extraescolars, que el curs 2015/2016 van ser: 
 

ANGLÉS 
TEATRE 
TENNIS 
PATINES 

 
Les extraescolars que es realitzen en horari de migdia, es fan a través de l'empresa del menjador 
(SERUNIÓN) perquè no hi haja problemes de responsabilitat entre empreses en el cas que passe alguna 
cosa, com va posar de manifest l'inspector en el seu moment (informació en el blog). 
 
Es va passar una enquesta per a veure la satisfacció de les famílies amb les extraescolars i poder plantejar 
accions de millora. (informació en el blog) 
 
 

• Organització de l’Escola Matinera i Vespradera a través de l'empresa de menjador SERUNIÓN 
 
 

• SUBVENCIONS PER A EXCURSIONS 
 
Se subvenciona als socis amb un 20% del cost de les excursions, amb un màxim de 20 euros. Enguany 
han anat d'excursió, entre unes altres, al Bioparc, granja escola, Parc Adai, i el viatge de finalització de 
cicle en primària. 
 

5.2.- COL·LABORACIÓ AMB L'ESCOLA 
 

A- PARTICIPACIÓ EN ACTES ORGANITZATS DES DEL COL·LE 
 

• MERCADET SOLIDARI 



L’AMPA col·labora en la sensibilització de comerç local perquè donen material per a vendre en el mercadet. 
També s'encarrega d'arreplegar tot el material que després es vendrà. 
A més contribueix venent menjar fet per membres de l'Associació. 
Tots els diners recaptats es donen a l'ONG amb la qual col·labora el Col·legi enguany. 
 

• PREMI SAMBORI MELIANA 
Per primera vegada es realitza el premi Sambori a nivell de municipi realitzant-se el lliurament de premis 
en el Conservatori de Meliana. L’AMPA participa amb un taller de jocs tradicionals en l'exterior mentre es 
desenvolupa el lliurament de premis. 
 

• FALLES 
Pares i mares voluntaris col·laboren a servir la xocolata de la xocolatà que ofereix SERUNION per a tots 
els alumnes i alumnes en Falles. Enguany es fa una convocatòria general a mares i pares.  
 

• TROBADES 
Com tots els anys, se celebra la Jornada de TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ a l'abril de 2016 al 
Puig. Aquest curs l’AMPA vas agafar amb dos tallers de manualitats: taller de confecció de xapes i mosaics 
Nolla. 
 

B.-MILLORA DE L'ESCOLA 
 

• INVERSIONS 
Pissarres digitals 
Ventiladors 

 
• VENTILADORS I CANVI SOLC PATI D'INFANTIL 

Després d'anys de perseguir aquests dos assumptes, durant el curs 2015/2016 es va aconseguir que 
l'Ajuntament injectara una part del sòl del pati d'infantil. Aquesta superfície és la màxima que permet la 
normativa ja que que una part del pati ha de tenir elements naturals per al desenvolupament de xiquets i 
xiquetes. 
 
De la mateixa manera, després d'anys de ”persecució” del tema ventiladors sobretot pel tema de permisos 
que havia de concedir Consellería, l’AMPA va assumir la compra de 65 ventiladors de la instal·lació dels 
quals es va fer càrrec l'Ajuntament. 
 

C.-INICIATIVES DE L’AMPA 
 

• FESTA DE REIS MAGS 
Com cada any, la festa de Reis Mags l'organitza l’AMPA. Es lloga carro i cavall. Es reparteixen paquets de 
xuxes a tots els xiquets i xiquetes. Pares i mares voluntaris es disfressen de Reis, disfresses que es van 
comprar amb fons de l’AMPA 
 

• VISITA DE DANI MIQUEL 
S'organitza des de l’AMPA la visita del cantant valencià, que realitza un concert per als alumnes d'infantil i 
primer cicle de primària. 
 

• GRADUACIONS I FESTA FI DE CURS 
L’AMPA organitza les graduacions de final de cicle d'Infantil i de Primària. Aquest es va substituir alguns 
vestits que estaven molt desbaratats. 
 
L’AMPA organitza la festa de finalització de curs del col·legi, on es contracta atraccions infantils diverses, 
disc mòbil. Sopar de “sobaquillo” amb totes les famílies, s'aporten taules i cadires per a tots els socis. 
 

• OBSEQUIS SOCIS 
Obsequis per a alumnes i alumnes socis. En Primària es regalen Agendes per al pròxim curs. En infantil 
s'han regalat carmanyoles. 
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