
ACTUACIONS AMPA 
AL CURS 2015-2016

L’AMPA, PEL VALENCIÀ

) Hem continuat donant suport a totes aquelles 
iniciatives que fomenten l'ús del valencià a l'escola 

(Agenda de l'escola, participació en la Trobada d'Escoles 

en Valencià, Fem Parella, etc.)

) Hem continuat donant suport al projecte de 

consolidació de les tres línies en valencià.

) Coordinat els cursos de valencià per a mares i pares. 

L’AMPA, PER UNA ESCOLA DIGNA
Per l’escola dels nostres fills i filles.

) Hem continuat mobilitzant la comunitat educativa de 

l'escola en la reivindicació  d’unes instal·lacions dignes 

(reunions amb conselleria, informes d’estat de les 

infrastructures, elaboració de propostes d’actuació, etc). 

) Hem defensat una escola pública de qualitat. 

) Hem tractat de fer visible la tasca de la nostra escola. 

Ampaparecatala.org



L’AMPA, PER LA PARTICIPACIÓ

) Hem consolidat les línies de treball de les comissions: 

j Comissió d'AUDIOVISUALS. (Escola Audiovisual per a 

Mares i Pares, participació al MICE, jornades de 

formació per als xiquets de primària, cicles de cinema i  

projeccions de documentals, taller ‘Desmuntant 

Disney’, 3 curtmetratges a infantil i primària, etc )

j Comissió d'acollida LA PORTA VERDA: ‘Fem Parella’, 

programa de parelles lingüístiques, Festa del dia dels 

Morts (apropament a la cultura mexicana), festa 

intercultural, campanya de suport a l’antic alumne 

Junior Taofiki, etc.

j Comissió del FONS COMUNITARI ESCOLAR:  

Recaptació de diners i concessió d’ajudes per a 

material escolar i activitats d’aula.

j Comissió RRR. (Xarxa llibres) 

j Comissió L’ESCOLA QUE VOLEM (organització de 

xarrades i tallers entorn l’educació, creació de un 

protocol de deures per al centre, organització de les 

tertúlies dialògiques, etc)

) Nova web de l’AMPA més accessible per a totes i tots: 

Ampaparecatala.org

L’AMPA, PER UNA ESCOLA ACTIVA

) Oferta de les activitats extraescolars organitzades per 

l'AMPA.

) Contribuit a la consolidació del Projecte Esportiu de 
Centre. Coordinació des de l'AMPA i des de l'escola.

) Hem continuat responent a la demanda de suport 

per part de l'escola amb l’objectiu de finançar o de 

co-organitzar diverses activitats. (Col·laboració amb el 

projecte de Viatge de Fi de Curs de 6è, festes d’inici i fi de 

curs, etc.)

) Hem continuat concorrent a totes aquelles 

convocatòries d'ajudes públiques i privades que ens han 

permès ajudar a finançar les activitats de l'AMPA o que 

poden tindre com a beneficiaries directes les famílies de 

l'escola. 

L’AMPA, PER LA TRANSPARÈNCIA:

) Ingressos: 6.717,10 € (dels quals 4.122 € corresponen a 
quotes de socis)
) Despeses: 5.505,01 €

Saldo de novembre 2016: 9.793,43 €


