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ACTIVITATS REALITZADES CURS 2017-2018 
 
 

ÀREA D’ACTUACIÓ: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

1. Organització i tramitació de l’escola matinera. 

2. Organització, desenvolupament i avaluació de les activitats extraescolars de migdia 

(infantil i primària): anglès, teatre, iniciació musical, robòtica.  

3. Organització, desenvolupament i avaluació de les activitats extraescolars de la 

vesprada (infantil i primària): Anglès, escacs, ceràmica, patinatge, tennis, dibuix, 

futbol, ball, judo, bàsket, ioga.  

4. Control, assessorament i vigilància del centre durant la realització de les activitats 

extraescolars. 

5. Organització i tramitació de l’escola d’estiu amb matinera i menjador. 

6. Organització de les vesprades de setembre i juny en anglés. 

7. Jornada de convivència i esports amb jocs per a tots (09/05/2018) exhibició oberta a 

les famílies de les activitats extraescolars esportives realitzades durant aquest curs). 

8. Partit de futbol en família (25/05/2018) 

9. Celebració del dia del llibre (23/04/2018). Vam comptar amb la participació tant de 

les famílies com de l’alumnat per a contar contes i històries. 

10.  Alta en la Fundació Esportiva Municipal de València per demanar activitats 

esportives noves per al curs 2018-19, tant en la nostra escola, com en el 

poliesportiu de Benimaclet.  

 
 

LLISTAT D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’AMPA  
 

MATÍ Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:00-9:00 Escola matinera 

 
MENJADOR Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

12:45-13:45 
Anglés 1er 
Campbell  

Robòtica 1er 
cicle 

Anglés 1er 
Campbell  

Anglés 
primaria 

Robòtica   
2n i 3r cicle 

13:45-14:45   
Música 

Crescendo 
infantil 

    
Teatre 
infantil 
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VESPRADA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

16:30 a                
17:30 o 
18:00 

Ceràmica 
  

Música i arts 
escèniques 

primària 

Ioga             
(3 a 9 anys) 

Música i arts 
escèniques 

infantil 
Anglés 
infantil      

(3-4 anys) 

Anglés infantil           
(4-5 anys) 

Escacs 
Anglés 
infantil  

(4-5 anys) 

Anglés 
infantil  

(3-4 anys) 

Judo infantil  
Anglés  

primaria 
Ball infantil 

Anglés  
primària 

Dibuix 

Bàsquet Tennis Patinatge Tennis Futbol 

 
 
 
ÀREA D’ACTUACIÓ: ORGANITZACIÓ 

1. Realització d’una vesprada de benvinguda per a les noves famílies (22/09/2017).  

2. Realització d’assemblees mensuals. Participació oberta a totes les famílies socis. 

3. Comunicació de les actes i els ordres del dia de les assemblees a la plana web de 

l’AMPA i envio per correu electrònic. 

4. Eleccions al Consell Escolar (23/11/2018): Curso, presentació de candidatures i 

formació de la taula electoral i recompte de vots. 

5. Participació al Consell Escolar i comunicació a les famílies dels acords. 

6. Participació en les comissions  de l’escola: permanent, econòmica, convivència, 

obres,  menjador. 

7. Servei de monitors durant el temps de duració de les reunions de l’AMPA, cursos per 

a famílies i d’activitats extraescolars de vesprada. 

8. Actualització i seguiment de la plana web i el facebook de l’AMPA i l’adreça 

electrònica. 

9. Comunicació dels principals esdeveniments en el tauler de la porta del col�legi. 

10. Comunicació i informació de les decisions més rellevants de les assemblees utilitzant 

circulars escrits, correu electrònic, facebook i plana web.  

 

 
ÀREA D’ACTUACIÓ: SUPORT ECONÓMIC 

1. Gestió de recollida de diners de les quotes de l’AMPA. 

2. Pagament de la quota de FAMPA. 

3. Gestió i control del cobrament i pagament del canguratge per les empreses 

d’activitats extraescolars. 



                                    

 Memòria d’activitats curs 2017-2018 
 

    3 

4. Donació de diners per a WIFI del col�legi. 

5. Pagament de les quotes de l’hort urbà de l’escola. 

6. Pagament de materials per a l’hort escolar. 

7. Fons solidari. 

8. Subvenció de 5€ per d’una excursió fora del centre a l’alumnat soci de l’AMPA. 

9. Subvenció de 25€ per a l’ excursió fi de curs de l’alumnat de 6é. 

10. Utilització del compte de l'AMPA en Caixa Popular per recollir els diners de l'excursió 

de fi de curs de l'alumnat de 3r cicle de primària. 

11. Utilització del compte de l'AMPA en Caixa Popular per realitzar les transferències de 

pago als proveïdors de l'excursió fi de curs del 3r cicle de primària. 

12. Detalls de Nadal. 

13. Gestió de loteria de Nadal. 

14. Rifa d’una cistella de Nadal. 

15. Venda esmorçar de Nadal. 

16. Venda de begudes en la festa de fi de curs. 

17. Venda de roba esportiva amb el logo de l’escola 

18. Pagament del berenar de falles. 

19. Pagament de la revista del col�legi. 

20. Pagament de pintures per a mural de 6é. 

21. Pagament de materials per a les Trobades. 

22. Pagament de despeses per fer l’exposició “Això no es fa, caca!!” 

23. Pagament de la festa fi de curs. 

24. Pagament dels monitors durant el temps de duració de les reunions de l’AMPA i 

d’activitats per a famílies. 

25. Subvenció d’una excursió fora del centre als alumnes socis i sòcies de l’AMPA. 

26. Subvenció per a l’alumnat de sisé: excursió fi de curs. 

27. Aportació econòmica a l’escola de 800 € per prestatgeries de la nova biblioteca. 

 
 
ÀREA D’ACTUACIÓ: INSTAL.LACIONS 

1. Reunió amb el Sr. Alcalde de València, En Joan Ribó (29/11/2017) per parlar de la 

nova zona esportiva que estan fent al costat de l’escola i aprofitarem la visita per a 

invitar-li a la nostra exposició “Això no es fa, caca!!” i contar-li les mancances de la 

nostra escola. 
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2. Reunió amb el Regidor de l’Ajuntament de València (26/02/2018) per tractar temes 

de manteniment i neteja, així com estudiar les necessitats de l’escola per adaptar-les 

al projecte Edifcant en el que estem inclosos. 

3. Presentació en els presupostos participatius de la ciutat de València la proposta de 

millores en les instal�lacions situades entre els carrers Vinaròs, Viver, Torreta de 

Miramar i Assagador d’Alboraia, de València (Códi de proposta VLC-2018-2428). 

 
 
ÀREA D’ACTUACIÓ: CULTURA I CONVIVÈNCIA 

1. Organització i maquetació de la revista anual feta pels alumnes del col.legi amb 

participació del claustre. alumnat i famílies: La Veu del Carles, enguany amb la 

portada dedicada a Gloria Fuertes. 

2. Celebració del dia del llibre (23/04/2018). Vam comptar amb la participació tant de 

les famílies, com de l’alumnat, per a contar contes i històries. 

3. Jornada de convivència i esports amb jocs per a tots (09/05/2018) exhibició oberta a 

les famílies de les activitats extraescolars esportives realitzades durant aquest curs). 

4. Organització d’un partit de futbol en família (25/05/2018). 

5. Exposició “Això o es fa, caca!!” per a conscienciar sobre la importància d’arreplegar 

els excrements de gos (16/12/2017). 

6. Organització i participació en tres cursos impartits per FAMPA: 

o Consell escolar (15/11/2017). 

o Millora d’atenció i concentració (11/01/2018). 

o Educació Emocional (28/02/2018). 

7. Organització i participació en el curs de Seguretat en internet impartit per la Policia 

local de València: (18/01/2018). 

8. Organització i participació en el curs d’alimentació sostenible impartit per VSF 

Justícia Alimentària (10-17-24 /10/2017). 

9. Participació en el taller de cuina organitzat per IRCO (01/02/2018). 

10. Venda i gestió de roba amb el logo de l’escola. 

11. Organització, junt als mestres, d’activitats en l’hort de l’escola. 

12. Visita familiar a l’hort de l’escola (20/10/2017). 

13. Difussió del projecte “Ampliant en red la família de l’AMPA” organitzada pel CEIPM 

Benimaclet, amb 3 tallers de creativitat familiar (7-8-9/11/2017)  i 3 worlds cafés 

(22/11/2017, 31/01/2018,18/04/2018). 
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ÀREA D’ACTUACIÓ: FESTES LÚDIQUES 

1. Festa de Nadal: celebració i organització de l’esmorzar popular realitzat 

voluntàriament per les famílies del col�legi. Organització de la visita dels patges 

reials a les aules i distribució de detalls solidaris 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 a les famílies i xiquets amb xocolata, bunyols i dolços i 

cremà de la falla, enguany amb el lema “La cultura és vida”. 

3. Festa de la Tomaca a l’hort de l’escola (18/05/2018). 

4. Festa fi de curs de l’AMPA (22/06/2018): 

o Tallers de circ i batukada. 

o Discomòbil amb animadors infantils. 

o Sopar. 

o Venda de refrescs durant l’horari de festa. 
 
 
ÀREA D’ACTUACIÓ: VALENCIÀ 

1. Comunicació a les famílies en valencià. 

2. Cartells d’activitats en valencià. 

3. Participació en la Trobada d’escoles en valencià en el barri de Castellar-Oliveral. 

Realització d’un taller de braçalets (29/04/2018). 

4. Plana web en valencià. 

5. Pàgina en Facebook en valencià. 

6. Revista de l’escola en valencià. 
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PROPOSTES DE MILLORA EN 

COL�LABORACIÓ AMB EL CENTRE 

 
ÀREA D’ACTUACIÓ: EXTRAESCOLARS 

1. Plantejar noves ofertes extraescolars a suggerència dels socis. 

2. Afavorir les extraescolars més demandades. 

3. Ajustar l’horari de les activitats extraescolars al nou horari de l’escola amb la jornada 

formativa dels divendres. 

 
 
ÀREA D’ACTUACIÓ: SUPORT ECONÒMIC 

1. Potenciar la conveniència de pertànyer a l’AMPA. 

2. Sol�licitar les subvencions que es publiquen pels organismes oficials. 

 
 
ÀREA D’ACTUACIÓ: ORGANITZACIÓ 

1. Ampliar la participació i implicació de persones en totes les activitats. 

2. Fomentar entre els socis la consulta de la plana web de l’AMPA. 

3. Aconseguir una major difusió dels actes realitzats per l’AMPA emprant tots els canals 

adequats de comunicació. 

4. Millorar els serveis del menjador: Estudi d’una enquesta per a les famílies, reunió a 

principi de curs amb l’empresa de menjador. 

 
 
ÀREA D’ACTUACIÓ: INSTAL�LACIONS 

1. Fer un seguiment de les actuacions realitzades per part de la Conselleria d’Educació 

i l’Ajuntament. 

2. Fer un seguiment de les actuacions del Pla Edificant. 

3. Fer un seguiment i observar totes les instal�lacions perquè estiguen en condicions 

adequades. 
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ÀREA D’ACTUACIÓ: CULTURA I CONVIVÈNCIS 

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. 

4. Enquesta de cursos oferits per FAMPA i Policia local per conèixer les preferències 

de les nostres famílies. 

 
 
ÀREA D’ACTUACIÓ: FESTES LÚDIQUES 

1. Continuar amb les festes realitzades enguany. 

 
 
ÀREA D’ACTUACIÓ: VALENCIÀ 

1. Propiciar l’ús del valencià en totes les activitats i mitjans de comunicació de l’AMPA i 

en tots els àmbits de l’escola. 

2. Proposar cursos de valencià per a famílies. 

 


