1. INTRODUCCIÓ.

Al curs 2017/2018 les classes començaren el dia 11 de setembre. En aquest curs es
celebraren els 40 anys de la nostra escola i els 5 anys com a Comunitat
d’Aprenentatge (curs 2012/2013).

Dins dels 40 anys de l’escola es van fer diverses activitats: concert de Rock de
Avapace, que des de l’AMPA es va donar una xicoteta donació per la labor social que
fan. L’alumnat ha dissenyant un dibuix per fer un punt de llibre commemoratiu per
a regalar a final de curs. Es va fer una exposició fotogràfica. Un ball especial pel matí
abans de començar les classes (comissió de màgics). Menú de contacontes. Mural
de tota la comunitat educativa. Es va repartir pastís (coca de llanda) con a cloenda del
40 anys. Per finalitzar un berenar amb antics alumnes, professors i professores.
Per a la celebració com a Comunitat d’Aprenentatge tota la comunitat educativa
tornarem a somiar l’escola que volem, per a millorar infraestructures i la convivència,
fent la nostra escola un lloc sense violència i sent més igualitaria.
Durant els mesos de setembre i octubre es va fer formació per a tota la comunitat
educativa referent a les actuacions educatives d’èxit que es realitzen a la nostra escola.
Durant una setmana tota la comunitat educativa vam somiar bé telemàticament o
deixant el nostre somni a la bústia de l’edifici principal de l’escola. La comissió del
somni es va fer càrrec de classificar tots el somnis que s’aniran fent realitat poc a poc.
La comissió del somni va organitzar una gran festa el dia 28 d’octubre, “Festa del
Somni”. Amb tallers al pati de l’escola per als xiquets i xiquetes. Per als pares i mares hi
havia una conferència: “Aprenentatge i interaccions dialògiques transformant
l’educació” a càrrec de Rocio García Carrión, investigadora del CREA en la Universitat
de Barcelona. Tota la comunitat educativa van dinar una paella gegant i vam tindre el
concert de “Ramonets”. Va ser un dia molt divertit. Les famílies estaven molt
contentes per la iniciativa. L’AMPA va col·laborar en la organització i venta de tickets
per a la festa del somni.
Durant el curs vam poder gaudir de millores que s’han realitzat a la nostra escola:
-

Retirada i substitució del teulat de fibrocement i la renovació de l’altura dels
sostres i pintura de les aules a l’edifici de 3 anys per part de la Conselleria
d’Educació i amb l’ajuda d’operaris de l’ajuntament de Catarroja abans de
l’inici del curs. Aquesta millora va facilitar una bona climatització a les aules.

-

Canvi de la calefacció als dos edificis d’infantil, l’obra ha sigut executada per la
Conselleria d’Educació. (o ministeri d’educació no ho tinc clar)

-

Reparació dels parcs trencats i a infantil s’ha creat una zona d’instruments
musicals.

-

L’arener del pati d’infantil s’ha ampliat i reomplit de sorra.

-

Instal·lació d’una granja de bitxos a l’hort de l’escola dins de les activitats del
seminari municipal de medioambient coordinades i subvencionades per
l’Ajuntament.

-

Els alumnes d’ infantil han començat a dinar a les seues aules. Estan molt
contents i contentes. Els alumnes col·laboren en diferents tasques a l’hora de
dinar. Els fa autònomes i responsables. Una iniciativa que els agrada molt. S’ha
posat en marxa una App de menjador per donar informació diària a càrrec del
Grupo Caps (empresa que gestiona el servei de menjador).

-

Mural: No és No. Amb motiu del concurs de grafittis municipal CucArt, de la
Regidoria de Joventut, s’han pintat a una paret de l’edifici de 3anys un mural
amb aquest missatge que treballen els alumnes a les classes per millora la
convivència a l’escola.

Enguany hi hagué una taula redona referent a la jornada escolar per parlar al voltant
de la jornada partida i la jornada continua. Dins el consell escolar es creà una comissió
referent a la jornada continua que finalment no va ser aprovada.
El 25 gener l’escola col·labora amb la campanya D’Escola Valenciana. Un euro, llavor
de solidaritat amb l’Àfrica subsahariana. Es van recollir 185,85€. Els xiquets i xiquetes
deixaven un euro a la vidriola que hi havia al hall principal.

2. Funcionament y organització AMPA.

Aques curs han hagut noves incorporacions a la junta de l’AMPA. El 15 de novembre
es va configurar la nova Junta.
President: David Zajac
Vicrpresidenta: Mercedes Quiles
Tresorera: Carolina Casañ Lucas
Segona Tresorera: Mónica Oliver Masía
Secretaria: Natalia Lorena Andraud Añon
Segona Secretaria: Alejandra Utrilla
Vocal: Clara Camacho Segarra
Vocal: Victoria Martínez García.

Vocal: Ruth Díaz González
Vocal: Gema Gurrea
Vocal: Marisol Aroca Castañeda
Vocal: Mari Carmen Guillem Muñoz
Vocal: Trini Marquez Sanchez
Vocal: Gloria Martínez García
Vocal: Gloria Hernández Fito
Vocal: Yolanda Morales Millán
Després de la constitució de la nova junta hi hagueren canvis durant el curs. El 9 de
març es va canviar la presidència. Yolanda Morales Millán va assumir la presidència i
David Zajac va a passar com a vocal.
En aquest curs també hi hagueren baixes de vocals per diferents motius: Gema Gurrea,
Gloria Martínez García, Gloria Martínez García.
Per al curs 2018/2019 s’obrirà una llista de possibles candidatures per a cobrir les
vacants.
En Junta de l’AMPA es va acordar fer les reunions de la junta el primers dilluns de mes i
les assemblees obertes una per trimestre.
En aquest curs s’han optat a diferents subvencions.

3. ACTIVITATS QUE REALITZA L’AMPA CONJUNTAMENT AMB LA
DIRECCIÓ DE L’ESCOLA.
- TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement).
L’ampa ha participat econòmicament en la adequació de la xarxa Wi-Fi per dur
endavant el projecto TAC i fent possible que l’alumnat utilitzen recursos digitals a les
aules.
-

L’Hort.

A l'Hort de la nostra Escola es conreen dues collites a l'any. Aquest és un cultiu ecològic
i amb mitjans tradicionals de l'Horta de València, al que participen les xiquetes i
xiquets, algunes mares i pares i alguns iaios voluntaris que treballen, expliquen i
mostren aquest tipus de conreu.
L'AMPA dóna suport humà i econòmic a aquesta activitat.
Al mes de setembre es va deixar la terra a punt per a sembrar faves, amb la ajuda de
Vicent Moreno i amb la col·laboració de Carmelo i el seu cavall Rubio. Després es
plantaren carabasses. L’alumnat de 3 anys van plantar gira-sols.

-

Comissió banc de llibres.

-

Celebració del 9 d’Octubre.

-

Dia del arbre.

L'AMPA s'encarrega de tota la tasca administrativa i de gestió, la tasca recuperació,
revisió classificació, formació de lots, i distribució de llibres de text per al xiquets i
xiquetes de tercer a sisè, a més també se'm encarregat d'adquirir els llibres necessaris
per a completar el muntant global necessari.
Enguany hem preparat la documentació per a Xarxa llibres, hem anat amb persones de
l'equip directiu a conselleria per a informar-se bé dels tràmits a seguir.
Hem estat en contacte també a la llibreria “La Moixeranga” per a que ens prepararà
totes les factures del bono-xec de 1r i 2n.
Se folraren llibres i es prepararen els lots per a repartir al menjador a cada curs. El “xec
llibre” es repartiren a 1r i 2n.
Enguany s’ha fet l’entrega de la fiança dels 40€ a les famílies de 4t, 5é i 6é.

Des de l' AMPA col·laborem econòmicament en la commemoració d’aquesta data.
L'AMPA, col·labora en la compra del que necessiten els alumnes.
Enguany no s’ha fet l’activitat de representació de la conquesta de València pel Jaume
I, que la representaven els xiquets i xiquetes de sisè.
Va ser el dijous 5 octubre quan vam celebrar la festa a l’escola amb unes danses al pati
que cada grup (de 4 anys a 6é) havien preparat a les classes de música.

L'últim dissabte de gener, coincidint amb la celebració del dia de l'arbre, s'ha realitzat
la segona jornada de convivència a l'escola.
Es desenvoluparen tasques de jardineria al pati, amb l'objectiu de promoure l'estima
per la natura des de la responsabilitat, la implicació personal i la consciència del bé
comú. L’alumnat d’infantil ha plantat bulbs al seu jardí.
- Dia de la pau.
L’alumnat a eixit al pati per a llegir les “10 Idees per a tractar-nos sempre bé” que
l’alumnat ha treballat en les assemblees de les aules.
-

Chromebooks.

L'AMPA ha subvencionat 5 chromebooks per aquest curs. Esta iniciativa posa l'accés al
coneixement i el desenvolupament de capacitats mitjançant les eines tecnològiques i
l'accés a internet.
Aquest projecte és molt important en la seva vessant didàctica i de transició a
secundària, però que també acompleix una funció compensatòria molt necessària en la
societat i per tant en l'escola.

Enguany des de 1r l’alumnat farà ús del chromebooks a l’aula.
-

Convivència a l’escola.

Normalment es fa al novembre però degut a les plujes s’ha hagut d’aplaçar. Es feren
dos diez de convivencia, una en març y una altra en maig. La primera volta es feren
tasques de manteniment informàtic, jardineria i preparació per pintar el pati. La
segona volta va ser un dimécres de 15ha a 19.30h. amb berenar. S’hen va fer treballs
de pintura: a l’edifici de 4 i 5 anys, es pintà el carril bici. També a l’entrada de l’escola
per la porta principal, se pintaren les escales i rampa. El murs de la zona de pinada i
una paret de l’edifici de 3 anys.
L'objectiu d'aquesta activitat és tant executar tasques bàsiques de manteniment,
adequació i millora de les infraestructures de l'escola, com crear un entorn per afavorir
les relacions entre els alumnes, pares, mares, professorat i comunitat, fent propi el
recinte escolar. El dia el proposa la direcció del centre.

- Trobades d’Escoles en Valencià.
Enguany l’escola ha participat en la trobada de Torrent. El taller ha sigut un granota
amb “matasuegras” molt divertit. L’AMPA ha donat suport econòmic per a realitzar el
taller i renovar la pancarta de la trobada, i el trasport dels xiquets i xiqutes que van a
la trobada músical.
- Setmana cultural.
Es desenvolupa a l'escola la Setmana Cultural; és un projecte de Centre, que implica a
tota l'Escola: Aquest any s'ha dedicat als 40 anys de l’escola. Des de l'AMPA es
col·labora activament, donant suport logístic, humà i econòmic.
-

Jornades d’Expressió.

A l'escola es porten a terme diferents activitats escèniques que es desenvolupen als
mesos d'abril, maig i juny: Al finalitzar 5 anys infantil, segon i quart de primària es
programen jornades d'expressió per a l'alumnat. Els alumnes de sisè munten un circ
per a tota l'escola com a comiat, i els pares i mares col·laboren en les activitats de
dramatització de cloenda dels projectes d'infantil i muntant la seva pròpia obra de
teatre a final de curs.
Enguany el pares i mares d'infantil en desembre organitzaren també unes jornades per
als més menuts de l'escola.
Des de l'AMPA es dóna suport logístic, humà i econòmic a aquestes activitats.

- Comissions.
Com s'ha explicat abans, la nostra escola es va constituir el curs 2012/2013 en
Comunitat d'Aprenentatge.
Des de l'AMPA es dóna suport econòmic a totes les comissions per a que puguen
portar endavant la seva tasca.

- Biblioteca.
Aquest curs pares i mares de l'escola han participat en la biblioteca tutoritzada. Es una
de les formes d’ampliació del temps d’aprenentatge que ha demostrat: acelerar els
aprenentatges i superar la segregació. Es un espai de: lectura, reforç escolar, jocs
d’atenció, jocs de lógica, ordinadors. Els voluntaris dialoguen i comenten les activitats
proposades pel mestre en xicotet grup. L’horari d’aquest curs era el següent: dilluns
12.45 a 13.30h i 16.30-17.45h i dimarts 12.45 a 13.30h. a dijous de 16:45 a 17:45h. El
període ha sigut d'octubre a maig.

4. Activitats coordinades per l’AMPA.
- Activitats extraescolars.
Aquest curs les activitat tant de migdia com de vesprada han sigut: Bàsquet, robótica,
música I, música II, creart infantil i primària, handbol, multiespot, ludoteca, pintura,
judo, ball modern infantil i primària, jocs de lògica i llengua, teatre, escacs.
-

Entrepans solidaris.

Durant els mesos d'octubre a Maig tots els dimarts portem a terme els entrepans
solidaris.
Aquests son per a recaptar fons per a millorar la nostra escola.
Cada setmana un grup de voluntaris (per cursos, 1 setmana sisè, a l'altra cinquè, al
altra quart...) han sigut els encarregats de fer entrepans d'oli i sal, i altres de crema de
cacau.
- Decoració Nadal.
Se demanaren caixes folrades amb paper de regal amb el nom del xiquet o xiqueta.
També una decoració per a l’arbre de Nadal.

- Formació FAMPA.
Es van a fer públics els cursos que hi havien a les famílies i en una reunió oberta es van
decidir quins serien els elegits.
Van ser: Educació emocional, hàbits socials i de comunicació, autocontrol i emocions.
Els dos primers es van fer a les 15h. El últim se va realitzar a les 16.45h amb molt
bona assistència. Va agradar molt.
- Carnestoltes.
L’AMPA junt amb l’alumnat de 6é han estat organitzant les consignes del REI DE
CARNESTOLTES. L’alumnat amb una activitat de plàstica internivells han fet una
màscara per el dia de carnestoltes.

- Festa falles.
El lema de la festa de falles va ser, “El 40 aniversari de las nostra escola”. Hi hagueren
molts ninots que havia fet l’alumnat de l’escola. Es va fer una programació: del 5 al
8 de març es portaran els ninots, el dia 9 es muntarà la exposició (infantil i primària a
l’edifici gran), el dies 12 i 13 votació (famílies i alumnat), el dia 15 entrega de premis i
xocolatà. Hi hagueren diplomes per als premiats i ninots indultats. Es demanaren
rolls de cartró folrats amb forma de masclet.
Tots els ninots indultats s’han quedat a l’escola per a fer una exposició dels 40 anys
d’escola.

- Programa afectivo-sexual.
Les families de 5é i 6é van tenir una formació afectivo- sexual. Un altre dia la van
tindre l’alumnat de 5é i 6é.
-

IVEMID (Institut Valencià d´Estudis sobre Desenvolupament i Motricitat

Infantil)
El 1 de març es programà la xarrada de IVEMID. Estudi múscul/esquelètic dels xiquets i
xiquetes. El 23 de maig es va fer una reunió per a donar el resultats de les proves a
les famílies que l’havien sol·licitat.
- Festa de fi de curs.
Des de la Junta de l'AMPA s’han revisat diverses pressupostos per a fer els tallers de fi
de curs. Finalment per preu s’ha decidit que el fera l’Associació Veles i Vents.
Els cursos de primària voluntàriament han fet grup per als playbacks de fi de curs. Les
cançons han sigut elegides per els xiquets i xiquetes posant-les en comú a les aules per
fer un raonament referent al masclisme, sexisme, discriminació....
Hi haurà sopar de cabasset de fi de curs. La presencia del conserge, el préstec de taules
i cadires es va demanar a l'Ajuntament.
Enguany l'AMPA a subvencionat els tallers i el DJ per amenitzar la festa amb equip so i
llum. Enguany s'han comprat uns focus per a il·luminar un poc més l’escola.
També la picadeta i beguda per als xiquets i xiquetes de 6é.
- WEB AMPA
L’AMPA te un cost del domini de la web. El próxim curs intentarem dinamitzar la
página.

