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ACTIVITAT A DESENVOLUPAR 

5.1. ORGANITZACIÓ DE L’AMPA 
Seguir treballant la millora de la comunicació i la col·laboració amb el centre i augmentar la participació 
de les famílies en l’AMPA. 

a) Comissions de treball 
L’AMPA vol millorar en comunicació, participació i col·laboració amb les famílies i amb l'equip educatiu 
del centre. Per a açò, enguany, es pretén millorar els grups de treball o comissions ja existents per a 
agilitar el funcionament correcte de l'associació, així com crear alguna nova si fóra necessari. 

El molt o poc que puga fer l’AMPA passa pel treball que, com a grup, siguem capaços de proposar i, 
sobretot, fer. Totes les persones de l’AMPA tenim càrregues familiars i per tant el nostre temps és un 
tresor. D'ací la necessitat de repartir-se el treball. Sabem que hi ha pares i mares que volen col·laborar 
però no troben l'espai adequat per incompatibilitat horària. L'organització del treball per comissions 
pretén obrir la possibilitat de participació perquè cada qui trobe el tema en el qual està interessat i puga 
ser compatible amb els seus horaris, ja que aquestes comissions s'organitzen segons estimen els 
participants, treballant en molts casos via Whastapp. 

COMISSIONS ACTUALS:  

- COMUNICACIÓ (blog, correu electrònic) 

- EXTRAESCOLARS 

- INTERCULTURAL organització de festa i activitats entorn a El món a l’Escola 



- PARTICIPACIÓ posa de manifest accions que es desenvolupen en les aules, així com planteja 
temes sobre educació que poden resultar d'interès per a les famílies 

b) Comunicació i transparència. 
El blog porta ja un temps informant puntualment de cada reunió tant ordinària com a extraordinària que 
es realitza, l'estat de comptes, les diferents col·laboracions i les extraescolars. L'objectiu és que les 
reunions que se celebren, tant entre les diferents grups de treball, com amb la direcció del centre, 
Ajuntament, Consell escolar siguen visibles i es puguen consultar a través del nostre blog tenint així accés 
a la informació de forma puntual i actualitzada. 

El Crist en un Clic informa periòdicament de les noves publicacions que hi ha en el blog. 

Es vol millorar la base de dades dels socis per a informatitzar-la i poder agilitzar i millorar la gestió 
d'altes i baixes així com la comunicació. 

5.2.- AJUDA A LES FAMÍLIES 
• EXTRAESCOLARS 

Fruit dels resultats de l'enquesta realitzada el curs anterior, s'han engegat noves extraescolars tant al 
migdia com a la vesprada pensant també en les inquietuds dels més xicotets i els més majors. 

MIGDIA: Anglés (s'ha canviat la professora), Teatre (s'han duplicat els dies per l'àmplia demanda) 
i Guitarra  

VESPRADA: Robòtica, Colpbol, Zumba, Tennis, Patins, Arquilectura  

A més enguany s'ha implantat per primera vegada la inscripció on-line per a facilitar la gestió a les 
famílies. 

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

• SUBVENCIONS PER A EXCURSIONS 

Enguany se seguirà subvencionant als socis amb un 20% del cost de les excursions, amb un màxim de 20 
euros. 

 

5.3.- COL·LABORACIÓ AMB L'ESCOLA 
A.PARTICIPACIÓ EN ACTES ORGANITZATS DES DEL COL·LE 
Continuïtat en la col·laboració amb el centre en l'organització d'esdeveniments que es porten realitzant 
cada any en les següents activitats: 

a) Col·laboració en Mercadet Solidari. 

b) Col·laboració en la xocolatà de Falles 

c) Participació en la trobada anual de col·legis en les “Trobades d’escoles en valencià”. 

 

B.-MILLORA DE L'ESCOLA 
Donat el gran desemborsament que es va realitzar l'any passat en inversions de l'escola, enguany, no està 
prevista realitzar cap. 

Estem en converses amb l'Ajuntament per a veure si és possible asfaltar el pati de primària de manera 
que la superfície siga més llisa i permeta la pràctica d'esports en ella. 



 

C.-INICIATIVES DE L’AMPA 
A més de la participació tradicional en la festa de Nadal i l'organització de la festa de graduació i fi de 
curs, enguany des de l’AMPA hem proposat al col·legi la participació de les famílies en el projecte de 
convivència que s'està duent a terme des del centre. De moment no hem tingut resposta però consistiria 
bàsicament a ser partícips de les normes que es consensuen en el centre, per a poder reforçar-les des 
de casa i anar tots en la mateixa adreça. També es contempla, l'organització d'alguns cursos sobre 
educació emocional i habilitats socials a manera de “Escola de pares i mares”. 
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