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A continuació es mostren les activitats organitzades per l’AMPA i les entitats que col·laboren

al llarg del curs 2021-22, tant les desenrotllades i executades amb exclusivitat per dita associació,

com les realitzades en col·laboració amb el centre escolar.

a. ACTIVITATS DE FORMACIÓ, DIRIGIDES A LES FAMILIES, QUE 
AFAVORISQUEN LA IMPLICACIÓ I LA PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS 
EVOLUTIU I EDUCATIU DELS FILLS I FILLES.

 INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ EN DIFERENTS ASSOCIACIONS 

Sempre  és  necessària  una  part  reivindicativa,  assolida  en  cada  associació,  per  la  qual,  se

sol·licita  a  les  autoritats  ,  millores  en  els  equipaments  educatius,  per  què  siguen  adequats  i

competitius. 

D´aquesta forma, amb la finalitat de fer front comú amb els problemes del districte i de la

província, ens trobem associats a diverses entitats, com ara, Federació d´Associacions de Mares i

Pares d´Alumnes (FAMPA), la Coordinadora d'Associacions de Pares i Professors per l´Ensenyament

en Valencià (CAPPEPV), i a la Coordinadora per l´Ensenyament Public del Districte de Jesús  (CEPDJ).

 XARRADES  I CURSOS

Com a formació específica dels pares i mares, de la nostra Comunitat Educativa, s´ofereixen

cursos i xarrades al llarg de tot el curs, de diferents problemes i qüestions d´actualitat, com ara, el

bulling, les xarxes socials, l´escola de pares, nutrició, educació vial, ….

En concret, aquest any hem realitzat cinc sessions de formació, en col·laboració amb FAMPA,

entre els mesos de gener i maig, tenint un grau de participació no massa alt, per part dels pares i

mares . Al següent quadre es detallen els dies i les xarrades 

Prevenció i atenció dels Trastorns de l'alimentació 25 gener
Comunicant-nos amb els nostres adolescent 22 febrer
Diversitat de genere 22 març
Prevenció i identificació de situacions de
violència de gènere

12 abril

Canvis de secundària 16 maig
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 B.  ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE EDUCATIU,
DIRIGIDES A LES FAMÍLIES, QUE MILLOREN QUALITATIVAMENT LA
SEUA  REPRESENTATIVITAT  EN  EL  CONSELL  ESCOLAR  I  LA
COL·LABORACIÓ EN EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE.

 ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 

En col·laboració amb el centre, l´ampa va realitzar tots els preparatius i constitucions de taules

i comissions per les eleccions, que es van celebrar en novembre de l’any passat.

En eixes eleccions, amb una participació de sols el 4,2% del cens electoral de mares i pares,

cosa que ens sembla tristíssima, van eixir tres noves persones, va renovar el seu càrrec un altre pare i

l’AMPA, va designar a Rafa Gimenez com l’integrant del Consell.

Estudiarem les alternatives a les votacions tradicionals, ja que la participació va ser prou baixa.

 XARRADES  I CURSOS

Com a formació específica dels pares i mares del AMPA,  s´ofereixen cursos i xarrades al llarg

de tot el curs, de diferents problemes i qüestions per millorar la nostra formació i coneixement.

Al següent quadre es detallen els dies i les xarrades.

Obligacions fiscals del AMPA 17 desembre
L’AMPA ben documentada 17 abril

 

 FESTES DE LES ESCOLES EN VALENCIÀ O TROBADES 

En estos  darrers  anys,  estem intentant,  mitjançant  el  departament  de  Llengua  València,  la

assistència al acte promogut per la CAPPEPV, en el qual, es fan tallers i actuacions, xarrades i altres

actes, per a la reivindicació de la llengua valenciana.

Continuarem insistint al departament la seua col·laboració.
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 C.  ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I 

RECREATIVES.

 ACTIVITATS LÚDIQUES

Al llarg del curs escolar, des de l´AMPA, amb la finalitat de cohesionar la relació entre l

´alumnat del centre, s'organitzen diferents activitats en les que es pretén que els xiquets

compartisquen experiències lúdiques amb els seus companys en un entorn diferent al del

centre escolar. 

Aquest any, se’ns va ocórrer que els nostres adolescents podrien gaudir de la cultura i el

cinema, d’una manera diferent, pel que, els vam regalar una entrada al cinema, per a la època

nadalenca, i així, anar amb els amics i familiars a veure en la gran pantalla, alguna de les

molts pel·lícules estrenades en estes dades.

 AGENDA ESCOLAR

Com tots els anys, tots els alumnes de secundaria i batxillerat, sòcies i socis del AMPA, van

arreplegar gratuïtament la seua agenda escolar per a la seua organització. 

Des de fa uns anys, col·laborem activament amb l’elaboració de l´agenda,  ja que és un regal

per tots aquells que són socis, i amb el fet de la personalització de la portada. 

Durant el més de maig, es fa un concurs lliure de disseny per a la portada de l´agenda del

curs següent, amb el que hem tingut una participació increïble en quant a la qualitat dels

treballs presentats.

  VOLTA A PEU.

En l´últim dia lectiu, abans de les festes de nadal, es fa una VOLTA A PEU al voltants del

centre. Vam ajudar en la seua realització, destinant uns diners arreplegats en el pressupost,

amb els quals es van fer samarretes i esmorzar als participants.

Rafa Giménez  

President de l’AMPA 


