ASSOCIACIÓ M
MARES I PA
ARES CEIP CARLES
S SALVADO
OR

MEMÒ
ÒRIA CUR
RS 2014-2015
ASSO
OCIACIÓ DE MAR
RES I PAR
RES CEIP
P CARLE
ES SALVA
ADOR
ÀREES
D’’ACTUAC
CIÓ

A
ACTIVIT
TATS REA
ALITZAD ES

EXT
TRAESCOL
LARS

1.-- Organitzzació, dese
envolupam
ment i aval uació de les
activitats ex
xtraescolarrs de migd
dia: anglèss (inf. i priim.),
tea
atre, inicia
ació music
cal i art atttack.
2.-- Organitzzació, dese
envolupam
ment i aval uació de les
activitats ex
xtraescolarrs de la ve
esprada (in
nf. I prim):
nglès, esca
acs , ceràmica, patinatge, ten
nnis, dibuix,
An
futtbol, multii-esport, ball
b
i tai-jiitsu.
3.-- Control, assessora
ament i vig
gilància de
el centre
du
urant la rea
alització de les activ
vitats extra
aescolars.
4.-- Organitzzació i tram
mitació de l’escola m
matinera.
5.-- Organitzzació i tram
mitació de l’escola d ’estiu amb
b
me
enjador.
6.-- Organitzzació de les vesprade
es de juny
y i setemb
bre
en anglés.
7.-- Jornada de convivència i esp
ports amb
b jocs per a
totts.
1.-- Gestió de
e recollida
a de diners
s de les qu
uotes de
l’A
AMPA.
2.-- Gestió i ccontrol de
el cobrame
ent i pagam
ment del
canguratge.
FI del col.llegi.
3.-- Donació de diners per a WIF
4.-- Pagamen
nt de les quotes
q
de l’hort urbà
à de l’esco
ola.
5.-- Donació extraordin
naria a l’es
scola per a material
infformàtic.
6.-- Subvencció d’una excursió
e
fo
ora del cen
ntre als
alu
umnes soccis i sòcies
s de l’AMPA
A.
7.-- Subvencció per a l’a
alumnat de sisé: ex
xcursió fi de
d
curs.
de Nadal.
8.-- Detalls d
9.-- Gestió de
e loteria de
d Nadal.
10
0.- Pagame
ent del berenar de falles.
f
11
1.- Pagame
ent de la revista
r
del col.legi.
12
2.- Pagame
ent del taller de Con
nta Contess del dia del
llib
bre
13
3.- Pagame
ent de pintures per a mural de
e 6é.
14
4.- Pagame
ent de materials perr a les Tro
obades.
15
5.- Pagame
ent de la festa
f
fi de curs.
16
6.- Pagame
ent de la quota
q
de FAPA.
F
17
7.- Creació
ó i control d’un Fons Solidari d
del que la
dirrecció de l ’escola ge
estiona l’ad
djudicació..
18
8.- Sol.licittud de la subvenció
s
de la Juntta de districte
Ex
xposició co
onvocada en
e març de 2015
18
8.- Sol.licittud de la subvenció
s
de la Consselleria
d’E
Educació cconvocada en maig de
d 2015

SUPORT
T
E
ECONÓMI
IC

Mem
mòria d’activvitats curs 2014-2015

1

ASSOCIACIÓ M
MARES I PA
ARES CEIP CARLES
S SALVADO
OR

ORG
GANITZA
ACIÓ

INST
TAL.LACI
IONS
C
CULTURA I
CO
ONVIVÈNC
CIA

1.-- Realitzacció d’assem
mblees me
ensuals pe
er a tractarr els
tem
mes. Particcipació oberta a tots
s els sociss i sòcies.
Comunicació
ó de les ac
ctes a la pà
àgina web
b de l’AMPA
Ai
per correu e lectrònic.
mera vega
ada, d’una vesprada
a de
2.--Realitzaci ó, per prim
benvinguda per als no
ous pares i alumnes..
ó de la Jun
nta Directiva en asse
3.--Renovació
emblea
exttraordinàrria de 5 de
e noviembrre de 2014
4.
4.-- Participacció al Consell Escola
ar i comun
nicació bila
ateral
enttre el conssell escolar i assemb
blees.
5.-- Participacció activa a la comis
ssió de con
nvivencia del
Consell Esco
olar i reunions per a l’organitza
ació de les
s
Famílies i Mestres en coopera ció amb la
a
terrtúlies de F
psiicòloga de l col.legi.
6.-- Servei de
e monitors
s durant el temps de
e duració de
d
les
s reunions de l’AMPA
A i d’activittats extrae
escolars de
ves
sprada.
7.-- Actualitza
ació i segu
uiment de la pàgina web de
l’AMPA i l’adrreça electrònica.
p
esdevenim
ments en el
e
8.-- Comunica
ació dels principals
tau
uler de la p
porta del col.legi.
c
9.-- Comunica
ació i informació de les decisi ons més
relevants de les assem
mblees utilitzant circculars escrrits,
mails i pen
njant les actes
a
i circulars a la web.
e-m
10.- Recollid
da de joguets al Nad
dal i entreg
ga a
ass
sociacions benèfique
es.
1.-- Escrits a diferents organisme
es denuncciant les
ma
ancances a l’escola referent
r
a la teulada
a de
fibrociment.
1.-- Organitza
ació i maq
quetació de
e la revista
a anual fe
eta
pels alumness del col.le
egi amb pa
articipació
ó de pares i
ares: La Ve
eu del Carrles.
ma
2.-- Organitza
ació d’una
a jornada de
d convivè
ència amb jocs
per a tots, u na vesprada de marrç.
3.-- Organitza
ació i participació en
n el curs d
de
l’Ajjuntamentt de València “Escola
a de Paress”, al llarg de
tott l’any per a pares, mares
m
i fills.
4.-- Organitza
ació i participació en
n dos curssos impartits
per FAPA perr a pares i mares de
e Tècnique
es d’estudi, i
xarrxes socia ls.
5.-- Organitza
ació d’un partit
p
de futbol entrre pares,
ma
ares i profe
essors.
6.-- Gestió de
e roba amb logo de l’escola.
7.-- Organitza
ació de les
s tertúlies de pares i mestres..
8.-- Organitza
ació d’activitats i contractació
ó del taller de
Conta Conte s per al Dia del Llibre.
ació de un
na vesprad
da de divu lgació
9.-- Organitza
cie
entífica perr a pares i alumnes anomenad
da « La maleta
de la Ciència
a ».
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ASSOCIACIÓ M
MARES I PA
ARES CEIP CARLES
S SALVADO
OR
FESTES
L
LÚDIQUES

V
VALENCIÀ
À

1.-- Festa de Nadal: ce
elebració i organitzacció de l’esmorzar
popular realiitzat volun
ntàriamentt per les fa
amílies del
anització de
d la visita
a dels patg
ges reials al
col.legi. Orga
col.legi i disttribució de
e detalls pe
er a l’alum
mnat del co
ol.legi.
2.-- Celebrac ió de la festa fallera
a: muntatg
ge de la fa
alla amb
els
s ninots i t reballs fetts per les famílies,
f
b
berenar pe
er als
pares i xique
ets amb xo
ocolata, bu
unyols i do
olços i cremà de la
falla.
de curs de l’AMPA:
3.-- Festa fi d
- de
d vesprad
da: castells
s per als xiquets,
x
jo cs, discom
mòbil
am
mb animad ors infantils.
- de
d nit: sop
par amb discomòbil.
Durant l’hora
ari de festta, venda de
d refrescss.
1.-- Comunica
ació a les famílies en valencià
à.
2.-- Participacció en la Trobada
T
d’’escoles en
n valencià a
Russafa. Rea
alització d’’un taller: “Una flor,, un somriure”.
3.-- Pàgina w
web en vale
encià.
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ASSOCIACIÓ M
MARES I PA
ARES CEIP CARLES
S SALVADO
OR

PRO
OPOSTES DE MILLO
ORA EN C
COL.LABO
ORACIÓ AM
MB EL CE
ENTRE
ÀREES
D
D’ACTUAC
CIÓ
EXT
TRAESCOL
LARS
SUPORT
T
E
ECONÒMI
IC
OR
RGANITZA
ACIÓ

INS
STAL.LACI
IONS

C
CULTURA
AI
CO
ONVIVÈNC
CIA

FESTES
L
LÚDIQUE
ES
V
VALENCIÀ

PROP
POSTES DE
D MILLOR
RA
1.-- Plantejarr noves offertes extraescolars..
2.-- Afavorir les extrae
escolars més deman
nades.
1.-- Potencia r la conve
eniència de
e pertànye
er a l’AMPA
A per a
ser molts so
ocis.
1.-- Ampliar la particip
pació i implicació de persones en totes
les
s activitatss.
2.-- Fomenta
ar entre els
s socis la consulta
c
d
de la págin
na web
de
e l’AMPA.
3.-- Aconseg uir una major difusió dels acttes realitza
ats per
l’A
AMPA.
1.-- Fer un se
eguiment de les actuacions re
ealitzades per part
de
e la Consellleria d’edu
ucació i l’a
ajuntamen
nt.
2.-- Fer un se
eguiment i observarr totes les instal.laciions
pe
erquè estig
guen en co
ondicions adequades
a
s.
1.-- Fomenta
ar la partic
cipació en tots els acctes organ
nitzats.
2.-- Potencia r la conviv
vència a l’e
escola de tota la comunitat
educativa.
eu per a l’e
educació i la vida
3.-- Informarr de notícies de relle
escolar.
1.-- Continua
ar amb les
s festes rea
alitzades e
enguany
1.-- Propiciarr l’ús del valencià
v
en
n totes les activitats i
miitjans de ccomunicac
ción de l’AM
MPA i en ttots els àm
mbits de
l’escola.
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ASSOCIACIÓ M
MARES I PA
ARES CEIP CARLES
S SALVADO
OR

ACTIV
VITATS EXTRAESC
E
COLARS ORGANIT
O
TZADES PPER L’A.M
M.P.A.
En h
horari de matí
m
Dilluns

Dimaarts

De 8:00 a
9::00 h.

Dimecres
D

Dijouss

Divendres

ESC
COLA MATI
INERA

En h
horari de menjador
m
escolar
e

13:5
50-14:50

Dilluns

Dim
marts

Dimecres
s

D
Dijous

Divendre
es

Anglés
Art attack

A nglés

Iniciació
ó
Musical
Anglés

A
Anglés

Teatre

horari de vesprada
v
En h
Dilluns

Di marts

Cerà
àmica
16:3
30Esport
Multi
17:30

17:3
3018:0
00

T
Tennis
Angglés oral
Taijittsu

Mem
mòria d’activvitats curs 2014-2015

Dimecr
res
Escacs
Ball

tinatge
Pat

D
Dijous
T
Tennis
Ang
nglés oral

Divendress
Futbol
Dibuix

T
Taijiitsu

5

