ASSOCIACIÓ MARES I PARES CEIP CARLES SALVADOR

MEMÒRIA CURS 2015-2016

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES CEIP CARLES SALVADOR
ÀREES
D’ACTUACIÓ

ACTIVITATS REALITZADES

1. Organització, desenvolupament i avaluació de les activitats
extraescolars de migdia: anglès (inf. i prim.), teatre, iniciació musical,

EXTRAESCOLARS

robòtica.
2. Organització, desenvolupament i avaluació de les activitats
extraescolars de la vesprada (inf. I prim): Anglès, escacs , ceràmica,
patinatge, tennis, dibuix, futbol, multi-esport, ball i tai-jitsul, basket,
ioga.
3. Control, assessorament i vigilància del centre durant la realització de
les activitats extraescolars.
4. Organització i tramitació de l’escola matinera.
5. Organització i tramitació de l’escola d’estiu amb menjador.
6. Organització de les vesprades de setembre i juny en anglés.
7. Jornada de convivència i esports amb jocs per a tots.
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES CEIP CARLES SALVADOR
ÀREES
D’ACTUACIÓ

ACTIVITATS REALITZADES

1. Gestió de recollida de diners de les quotes de l’AMPA.
2. Gestió i control del cobrament i pagament del canguratge.
3. Donació de diners per a WIFI del col.legi.
4. Pagament de les quotes de l’hort urbà de l’escola.
5. Compra de material per a l’escola, taulers d’escacs, matalassos,
prestatgeries, espills.
6. Subvenció d’una excursió fora del centre als alumnes socis i sòcies
de l’AMPA.

SUPORT ECONÓMIC

7. Subvenció per a l’alumnat de sisé: excursió fi de curs.
8. Detalls de Nadal.
9. Gestió de loteria de Nadal.
10. Pagament del berenar de falles.
11. Pagament de la revista del col.legi.
12. Pagament de pintures per a les ratlles del camp d’esports.
13. Pagament de pintures per a mural de 6é.
14. Pagament de materials per a les Trobades.
15. Pagament de la festa fi de curs.
16. Pagament dels monitors durant el temps de duració de les reunions
de l’AMPA i d’activitats per a pares.
17. Pagament de la quota de FAPA.
18. II edició del Fons Solidari del que la direcció de l’escola junt amb un
membre de l’AMPA gestiona l’adjudicació.
19. Justificació de la sol.licitud de la subvenció de la Junta de districte
Exposició convocada en març de 2015
20. Justificació de la Sol.licitud de la subvenció de la Conselleria
d’Educació convocada en maig de 2015
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES CEIP CARLES SALVADOR
ÀREES
D’ACTUACIÓ

ACTIVITATS REALITZADES

1. Realització d’assemblees mensuals per a tractar els temes.
Participació oberta a tots els socis i sòcies. Comunicació de les actes
a la pàgina web de l’AMPA i per correu electrònic.
2. Realització, per segona vegada, d’una vesprada de benvinguda per
als nous pares i alumnes.
3. Participació al Consell Escolar i comunicació bilateral entre el consell
escolar i assemblees.

ORGANITZACIÓ

4. Participació activa a la comissió de convivencia del Consell Escolar i
reunions per a l’organització de les tertúlies de Famílies i Mestres en
cooperació amb la psicòloga del col.legi.
5. Servei de monitors durant el temps de duració de les reunions de
l’AMPA i d’activitats extraescolars de vesprada.
6. Actualització i seguiment de la pàgina web de l’AMPA i l’adreça
electrònica.
7. Comunicació dels principals esdeveniments en el tauler de la porta
del col.legi.
8. Comunicació i informació de les decisions més relevants de les
assemblees utilitzant circulars escrits, e-mails i penjant les actes i
circulars a la web.
9. Recollida de joguets al Nadal i entrega a associacions benèfiques.
10. Canvi de la imatge corporativa de l’AMPA amb la col·laboració de una
mare sòcia i implantació en totes les comunicacions de l’associació.

INSTAL.LACIONS

1. Seguiment dels escrits a diferents organismes denunciant les
mancances a l’escola referent a la teulada de fibrociment, amb
resultat favorable amb la sustitució de la teulada de fibrociment en
març de 2016.
2. Escrits a la Conselleria d’Educació sol·licitant la inclusió del centre al
llistat d’obres de próxima execució en relació amb la retirada del
barracó, ampliació de l’aulari d’infantil i del menjador, i resolució de
les mancances en relació amb els sistemes d’ evacuació.
3. Reunions amb la Conselleria d’Educació en relació amb les
necessitats del punt anterior.
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CULTURA I CONVIVÈNCIA

ÀREES
D’ACTUACIÓ

ACTIVITATS REALITZADES

1. Organització i maquetació de la revista anual feta pels alumnes del
col.legi amb participació de pares i mares: La Veu del Carles,
anguany amb la portada dedicada a La Teoria de la Relativitat.
2. Organització d’una jornada de convivència amb jocs per a tots, la
vesprada del 4 maig de 2016.
3. Organització i participació en dos cursos impartits per FAPA per a
pares i mares de Conta contes amb Llorenç Giménez, i d’Educació
Emocional.
4. Organització d’un partit de futbol entre pares, mares i xiquets.
5. Gestió de roba amb logo de l’escola.
6. Organització de les tertúlies de pares i mestres.

1. Festa de Nadal: celebració i organització de l’esmorzar popular
realitzat voluntàriament per les famílies del col.legi. Organització de la

FESTES LÚDIQUES

visita dels patges reials al col.legi i distribució de detalls corporatius
amb el logo de l’escola per a tot l’alumnat del col.legi.
2. Celebració de la festa fallera: muntatge de la falla amb els ninots i
treballs fets per les famílies, berenar per als pares i xiquets amb
xocolata, bunyols i dolços i cremà de la falla, enguany amb el lema “El
temps és relatiu”.
3. Festa fi de curs de l’AMPA:
o

De vesprada: castells unflables per als xiquets, jocs,

VALENCIÀ

discomòbil amb animadors infantils.
o

De nit: sopar amb discomòbil.

o

Durant l’horari de festa, venda de refrescs.

1. Comunicació a les famílies en valencià.
2. Participació en la Trobada d’escoles en valencià a Russafa.
Realització d’un taller: “Fes la teua propia cartera”.
3. Pàgina web en valencià.
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PROPOSTES DE MILLORA EN COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES CEIP CARLES SALVADOR

CULTURA I
CONVIVÈNCIA

INSTAL.LACIONS

ORGANITZACIÓ

SUPORT
ECONÒMIC

EXTRAESCOLARS

ÀREES D’ACTUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

1. Plantejar noves ofertes extraescolars a suggerència dels socis.
2. Afavorir les extraescolars més demandades.

1. Potenciar la conveniència de pertànyer a l’AMPA.
2. Sol·licitar les subvencions que es publiquen pels organismes
oficials.

1. Ampliar la participació i implicació de persones en totes les
activitats.
2. Fomentar entre els socis la consulta de la página web de l’AMPA.
3. Aconseguir una major difusió dels actes realitzats per l’AMPA
emprant tots els canals adequats de comunicació.

1. Fer un seguiment de les actuacions realitzades per part de la
Conselleria d’Educació i l’Ajuntament.
2. Fer un seguiment i observar totes les instal·lacions perquè
estiguen en condicions adequades.

1. Fomentar la participació en tots els actes organitzats.
2. Potenciar la convivència a l’escola de tota la comunitat educativa.
3. Informar de notícies de relleu per a l’educació i la vida escolar.
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES CEIP CARLES SALVADOR

VALENCIÀ

FESTES
LÚDIQUES

ÀREES D’ACTUACIÓ

PROPOSTES DE MILLORA

1. Continuar amb les festes realitzades enguany.

1. Propiciar l’ús del valencià en totes les activitats i mitjans de
comunicación de l’AMPA i en tots els àmbits de l’escola.
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’A.M.P.A. AL
CURS 2015-2016
En horari de matí
Dilluns

Dimarts

De 8:00 a
9:00 h.

Dimecres

Dijous

Divendres

ESCOLA MATINERA

En horari de menjador escolar

12:50-14:50

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Anglés

Iniciació
Musical

Iniciació
Musical

Anglés

Teatre
Robòtica

Dijous

Divendres

En horari de vesprada
Dilluns

16:3017:30
17:3018:00

Dimarts

Ceràmica
Bàsket
Taijitsu

Tennis
Anglés oral
Ioga
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Dimecres
Escacs
Ball

Patinatge

Tennis
Anglés oral

Futbol
Dibuix
Taijitsu
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