
AMPA PARE JOFRÉ 

Memòria 2015-2016 

LES LLUITES QUE VÉNEN 

El principal objectiu com a AMPA Pare Jofré no és altre que contribuir, 

com a mares i pares, i amb la resta de la comunitat educativa, a la 

defensa d’una educació pública, de qualitat i en valencià per a les 

nostres filles i fills. Sempre hem pensat, -això és el que ens impulsa com 

a AMPA-, que la nostra participació activa i implicació reverteix en una 

millor educació per a les nostres filles i fills i afavoreix que arriben a 

majors nivells educatius i més sòlids valors com a persones. I és per 

això que, com sempre, us animem a participar, des de la diversitat, des 

de les possibilitats de cadascuna, perquè si som més i estem més 

organitzades podrem assolir aquest objectiu comú que ens uneix. 

Però aquests últims anys hem patit un atac sense precedents a aquesta 

educació pública, de qualitat i en valencià que volem per a les nostres 

filles i fills. La Llei Wert (LOMCE), les retallades en educació, -28,2 M € 

menys per habitant en 4 anys al País Valencià-, l’augment de les ràtios a 

les aules, -que dificulta gestionar la diversitat, solucionar conflictes o 

tutoritzar l’aprenentatge, etc … -, els impagaments de les despeses de 

funcionament als centres, la reducció de beques, els entrebancs per al 

desenvolupament del valencià a les nostres escoles, etc …; ens ha 

obligat no només a donar suport a la educació de les nostres filles i fills, 

a continuar participant en activitats lúdiques com el teatre, a la 

realització de les activitats extraescolars, tan importants per a elles, a 

gaudir i participar en les nostres festes (Sant Pere Nolasc, el 9 

d’octubre, la fi del curs, etc …); sinó també a eixir als carrers del nostre 

poble, -com vam fer el 27 de gener del 2012-, i de València, en la 

històrica mobilització del 30 de maig del 2012, al costat de tot el sector 

educatiu. A sumar-nos al professorat que durant mesos, tots els dijous,  
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"Per una educació pública i de qualitat ." 

REUNIONS DE JUNTA 

La Junta Directiva de l’AMPA per 

poder portar a terme les seves 

funcions havia establert com a 

objectiu per a aquest any un 

calendari de reunions. S’han fet 

45  reunions de junta (mitjana de 

2 h.). 

S’ha intentat complir aquest 

calendari, encara que alguna 

setmana depenent dels temes a 

tractar, o bé s’ha avançat o bé s’ha 

posposat el dia que tocava i 

alguna reunió s’ha hagut 

d’anul·lar a darrera hora.  

 

REUNIONS 

es van plantar davant de les portes de la nostra 

escola per demandar que pagaren els deutes que 

mantenien amb ella. A mobilitzar any rere any a la 

Trobada d’Escoles en Valencià reivindicant i 

donant suport l’ús i ensenyament del valencià. 

Amb l’excusa de la crisi econòmica han tractat de 

desmantellar l’escola pública i en valencià, però no 

ho han aconseguit. 

I no ho han aconseguit perquè sabíem, érem 

conscients, que ens jugàvem molt, que no podien 

mercantilitzar l’educació de les nostres filles i fills, 

perquè sabem de la importància de tenir una 

educació de qualitat, que aquesta és condició sine 

qua non per a un futur millor per a elles. 

I avui, que ens trobem en temps de canvis i 

mudances, seguim apostant per aquesta mateixa 

escola pública, gratuïta, de qualitat i en valencià 

que ajude a millorar les possibilitats de 

desenvolupament de les xiquetes i xiquets; 

mantenint vincles de comunicació entre el col·legi 

i les famílies, impulsant i col·laborant en les 

activitats educatives, culturals, esportives i 

lúdiques que s’organitzen a l’escola, però també 

sense oblidar que hem de seguir reivindicant una 

millor educació per a les nostres filles i fills. I per 

això, cal recuperar tot allò que ens han tret en 

aquests anys, emplaçant, per tant, a les noves 

autoritats a complir el que en els seus programes 

electorals van proposar i per al que van ser elegits. 

Si és així comptaran amb nosaltres. 

AMPA CEIP PARE 
JOFRÉ  

QUINS OBJECTIUS 
TENIM? 

1. Organització 

d’activitats extraescolars i 

complementàries, 

culturals, esportives i 

recreatives. 

2. Col·laborar en les 

activitats educatives del 

centre. 

3. Promoure la 

participació de les mares i 

pares en l’organització i 

gestió del centre a través 

de les comissions que 

componen el Consell 

Escolar del Centre. 
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Com expliquen avui, novament, compromesos i implicats, en 

aquesta ocasió com a amfitrions, al costat de la nostra escola, del 

CEIP Guillem d’Entença i de l’IES, en aquesta festa reivindicativa 

que com cada any impulsa Escola Valenciana. El nostre agraïment a 

totes i tots els que amb la seva dedicació i esforç han fet possible 

que aquesta primavera de 2016 es celebre al Puig, coincidint a més 

a més amb el 75 Aniversari del CEIP Pare Jofré, la XXIX Trobada 

d’Escoles en Valencià. 

Secretària, AMPA Pare Jofré. Abril 2016 

https://www.escolavalenciana.com/arxiu/upload/



ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES 

El 19 de novembre es va celebrar l’ assemblea general 0rdinària de 

famílies sòcies. 

S´ha portat informació de decisions preses per la JD tals com el format 

dels reunions de la junta; elecció del representant Consell Escolar 

Municipal, disponibilitats de les actes, Obsequis per els socis (pen i 

agenda escolar). 

La tresorera presenta i explica detalladament el compte anual 

d’activitats a tots els membres de l’AMPA. Globalment no hi ha cap 

desacord. 

Així mateix, s´ha presentat el calendari d'activitats a més de les 

activitats que se desenvoluparien al llarg del curs lectiu per celebrar el 

75 aniversari i les Trobades de l´escola valenciana. 

Se ha presentat les activitats extraescolars que es portaran a terme 

aquest curs. I la valoració dels resultades de l'enquesta sobre les 

activitats realitzades en el curs 2015-2016. 

Pel que fa a la participació de las famílies sòcies en l'assemblea tendeix 

a ser escàs, tal com en els altres anys anteriors; hi ha assistit un mínim 

de 6 socis i sòcies més els cinc membres de la junta. 

  

AMPA CEIP PARE 
JOFRÉ  

QUE FEM? 

 Col.laborar i ajudar 

amb la realització 

dels següents 

esdeveniments 

escolars: 

 Organització de les 

activitats 

extraescolars. 

 Organització de la 

compra del vestuari 

deportiu. 

 Visita dels Reis 

Mags. 

 Carnestoltes. 

 Falles. 

 Setmana Cultural. 

 Volta a Peu i en Bici. 

 Mercat Solidari. 

 Teatre (gratuïtes per 

al col·legi). 

 Trobada d’Escoles en 

Valencià. 

 Festa de Fi de Curs. 

 Participació al Consel 

Escolar. 

 Participació en les 

activitats de formació 

de Fapa València. 

L´AMPA som tots i totes.  Participa!  
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Les reunions amb la direcció s’han 

fet regularment un cop al mes, 

segons les necessitats.  

La valoració és 

positiva i els resultats 

sorgits han estat 

beneficiosos per a 

l'escola. Les reunions 

les podem definir com 

a productives. 

S’ha fet palés i evident 

la bona entesa que hi 

ha amb l’equip directiu i amb la 

resta del claustre.   

 

REUNIONS AMB LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA 



"i  seguirem! 

TEATRE  

Com ja sabreu, les pares i mares 

dels alumnes de Pare Jofré 

organitzem obres de teatre que 

representem a final de curs, i els 

darrers anys també per a tot el 

públic. 

El vestuari i els decorats són 

elaborats per l'associació i passen 

a formar part del atrezzo i poder-

se utilitzar en successives 

activitats. Cal remarcar la 

col·laboració desinteressada 

d’alguns pares i mares en el 

disseny de les activitats i en 

l´aportació de material divers.. 

 

Aquest any hem seleccionat  

l'obra “El somni d’una nit 

d’estiu” i es la comèdia 

romàntica  més popular de 

Shakespeare. L'obra té lloc en 

un bosc màgic, al qual fuig 

Hermia per no voler casar-se amb 

el promès que li ha triat el seu 

pare. En aquest bosc està a punt 

de celebrar-se el matrimoni reial 

de les fades, on Puck el follet vol 

actuar donant un filtre d'amor a 

una de les parelles. 

Equivocadament, el vessa sobre 

l'amant d'Hermia, produint 

l'efecte contrari. Els habitants del 

bosc han de fingir que tot ha estat 

un somni per tal que les parelles 

tornin al seu estat original, tema 

que Puck explica al final cap als 

espectadors.  

ACTIVITATS REALITZADES  

 

Es la nostra tasca de ser 

nosaltres protagonistes de 

l´educació dels nostres fills i 

filles. 

 Perquè quan les famílies 

prenen part en les activitats 

del centre i de la comunitat 

educativa, els fills i filles van 

més a gust a l´escola i 

estudien amb més ganes. 

 Perquè creiem que la 

participació de les famílies, 

com a membres de la  

 

Comunitat Educativa s´ha de 

basar en igualtat, per això, és 

important el diàleg i la 

transparència. 

 Perquè és positiu que tots 

vetllin per la qualitat de 

l'educació del fills i filles. 

 Perquè podrem conèixer i 

compartir amb altres pares i  

mares els teues inquietuds i 

propostes i també ajudar-

nos mútuament. 

PER QUÈ  FER-SE 
SOCI? 

Participar en la educació 

dels nostres fills i filles junt 

a tota la comunitat 

educativa. 

Contribuir i participar en el 

desenvolupament i 

enfortiment de nostra 

comunitat educativa 

Contribuir a l’augment dels 

recursos que disposa 

l´escola: fons bibliotecaris, 

etc...; impulsar les 

activitats extraescolars; i 

organització activa de totes 

les festes: Nadal, 

Carnestoltes, festa de fi de 

curs, excursions… 

Obtindre descomptes en 

els vestuaris: samarretes, 

gorres, etc... 

COM 
S’ACONSEGUEIXEN 
ELS NOSTRES 
OBJECTIUS 

 Amb els quotes de 

socis 

 Activitats realitzades  

pels mares i pares, i 

alumnes/as: Teatre,  

venda de productes 

per recaptar fons. 
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ENS MOVEM! PARTICIPEM! 



“LA VACA FLORINDA”   

  

 

FINANÇAMENT 

L’AMPA té com a via 

bàsica de finançament les 

quotes de les famílies 

sòcies. 

Pel que fa referència a les 

subvencions de 

l’administració pública, 

com sabeu hi ha hagut 

una gran retallada de 

totes elles, que a més a 

més de comportar molta 

feina burocràtica havent 

de dedicar moltes hores 

de voluntaris de l’AMPA, 

són pocs els recursos 

disponibles i en molts 

casos ni arriven a pagar-

se finalment. 

 

 

CONSELL ESCOLAR  

Viviane Adenauer 

segueix sent la  

representant de l’AMPA 

al Consell Escolar, , 

havent estat aprovada en 

la reunió de la Junta 

Directiva del dia 16 de 

setembre de 2014. Així 

mateix, Meli Fernandes,  

i Teresa Gimeno es van 

integrar com a nous 

membres del Consell.   
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Participants:  María José Gimeno; Imma Plantada; María Monje; Teresa 
Sebastián; Amalia Quiroga; María Cerezo; Charo Romero; Rafa Bendicho; 
Eva Sánchez; Teresa Gimeno;  Eulalia Mengual; Cecilia Zarzo; Isabel 
Álvarez; Dolors Martínez Domènech; Mariana Galvagno; Eva 
SánchezMarise Fonseca; Viviane Adenaeur; Landelino Guinart. 

  

 

“EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU”   

 

 

 

 

¡Magnífica obra de teatre!  



 

REIS MAGS. 22/12/15 

“Com cada curs, quan l’any ja s’acaba, tota l’escola ens hem organitzat 

per a realitzar un Mercat Solidari. I ja portem deu anys engrandint el 

nostre mercat...  Hem organitzat diferents tallers i amb els objectes 

elaborats per xiquets i xiquetes, pares i mares, hem muntat les diferents 

paradetes. També s’han implicat activament les famílies mitjançant 

l’AMPA i empreses i comerços del poble,  que ens han donat articles i 

regals per a la rifa. La recaptació econòmica ha estat prou 

estimable (1.478 €, Donació a Comité Espanyol d'Ajuda al Refugiat  

CEAR-PV) i, sobretot, es van produir tones de solidaritat! “  

 

“Aquest any sis pares i mares es 

van vestir de Reis Mags, la qual 

cosa a més de divertir als nostres 

filles i fills, els Reis Mags van 

lliurar a nenes i nens caramels a 

les seves classes alhora que van 

recollir les cartes que els més 

petits havien fet dirigides als 

Reis.”  

MERCAT SOLIDARI. 22/12/15 

  6 

"Fer de l’escola Ceip Pare Jofré escola de tots i totes.” 

Lipdub amb motiu del 

75è aniversari de la 

nostra escola. 

Juny de 2016. 

Som escola!  

 

https://youtu.be/

qkJsrQy-GD4 
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"Per aconseguir per als nostres fills una educació de la millor qualitat 
possible, és necessari que nosaltres els pares estiguem presents al Consell 

Escolar en peus d´igualat.” 



 

 

CARNESTOLTES. 13/02/16 

 

 

Participem en el carnestoltes del col·legi 

acompanyant a professors i alumnes/as en 

la cercavila que es realitza pels carrers del 

poble. Col.laborem en la confecció de les 

disfresses d'acord amb la temàtica 

escollida per al carnestoltes i amb la 

participació de tot l'alumnat del col·legi.  

  8 

"És necessària la participació activa en l'escola"  



"Defendre una escola pública, participativa, igualitària, amb sentit  
comú, anar cap avant i mai cap arrere… Els nostres fills s´ho mereixen."   

Coro de 2n de Primària. 

 

SETMANA CULTURAL. 30 I 31/03/16; 01/04/16 

DIA BICICLETA. 01/04/16 
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FALLES 16/03/16 

Com tots els anys vam ser 

partícips de la festa de les 

falles tractant que siguin 

participatives, alternatives 

i divertides. Ser part d'elles 

és integrar-se en elles.  

TROBADA DE L´ESCOLES VALENCIANAS.  

 

 

Les XXIX Trobades d'Escoles en Valencià són festes per la llengua, 

lúdiques i reivindicatives que visualitzen l'autoestima lingüística i 

reclamen als responsables institucionals que facen del valencià la 

llengua pròpia i oficial d'ús normal per a tots i per a tot. Com tots els 

anys la nostra participació va ser 

molt activa.  12,000 persones al Puig. 
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"Per l'escola que volem!  Un País d´Escoles” 



 

“Juntament amb el professorat 

preparem durant el curs aquest 

acte, anant a les reunions, venent 

samarretes, fent rifes i 

confeccionant els tallers.  

El dia de la trobada, sempre 
juntament amb els professors, 
participem en la cercavila i 
ajudem en la realització del taller.  

Després dinem tots  junts i 
gaudim d’un dia de festa fora de 
l’escola al nostre poble.” 

TROBADA DE L´ESCOLES VALENCIANAS.  
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"Com una mare més... Tenir veu en allò que afecta 
a la formació dels nostres fills! No ens pot ser igual 

el sistema educatiu que s'implante."  



 

CELEBREM JUNTS 
AQUEST GRAN DIA!!!  

 

FESTA FÍ CURS 

“Després de sopar tots junts, vam fer un repàs al curs i acomiadàrem 

l'alumnat de 6è com es mereix: parlament de la tutora, dels alumnes, 

diplomes...  i una gran festa amb els grups Rodamons i Rubens! “  

CEIP Pare Jofré. 

“Com tots els anys es va celebrar 

la festa de fí de curs. Des d’aquí 

volem agrair a la gent la seva 

assistència i fer una menció 

especial d’agraïment per a tota la 

gent que va col·laborar a idear-la, 

a comprar i aconseguir tot el que 

calia, a contactar amb la gent 

implicada, al muntatge i 

desmuntatge de la festa, 

en definitiva a tots els 

col·laboradors. 

Va ser una festa molt 

divertida on alumnes , 

mestres i pares vam 

poder compartir bons 

moments.”  
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“Hem de lluitar per l'educació que volem per als 
nostres fills, pública i de qualitat."   



L´organització  de les activitat extraescolars es altra de les tasques que 

amb esforç tractem de dur endavant cada any. Són molt importants per 

a les nostres filles i fills i per això des de l´AMPA ens impliquem 

fermament. 

S´ha incrementat l'oferta 
d'activitats per al curs 2015-
2016: Anglés,  Música, 
Teatre, Capoeira, Dibuix i 
pintura, Intel.ligència 
emocional i ioga i 
Manualitats. 

 

 

Hem elaborat una enquesta de 

valoració de les activitats 

extraescolars de l'any passat (per 

consultar els resultats  es podem 

demanar a l´AMPA).  

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
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L'essència de l'exercici! 



BALANÇ ECONÒMIC 2015-2016 
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INGRESSOS  TOTALS  

Remanent 
Caja Mar Curs 2015-2016 
( a 30/9/2016) 1.462,26 € 1.462,26 € 

  Caixa 8,26 € 8,26 € 

Quotes Socies Rebuts 2.326,62 € 2.326,62 € 

Extraescolares Àngles i teatre 70,00 € 70,00 € 

Fi de Curs Venda d´entrades 640,00 € 640,00 € 

  
Cadires (Pendients de 
abonar al 31/07/16) 272,25 € 272,25 € 

Altres 
Subvenció Ajuntament 
(23/10/16) 500,00 € 500,00 € 

   

5.279,39 € 

 



 

BALANÇ ECONÒMIC 2015-2016 
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DESPESES  TOTALS  
 

 

Festa Nadal 
  65,41 € 65,41 € 

Falles   8,00 € 8,00 € 
Setmana 
Cultural   48,00 € 48,00 € 
Teatre Técnic il.luminació 50,00 € 

88,47 € Vestuari 38,47 € 

Fi de Curs Decoració 221,66 € 

1.801,06 € 

Beguda + Papes + Olives 402,15 € 

Actuació Musical: 
"RODAMONS i RUBENS" 905,00 € 

Cadires 272,25 € 

Aportacions Regals alumnes 6º  197,30 € 

679,61 € 
Rifa alumnes 6º  150,00 € 

Agendas primaria 332,31 € 

Oficina AMPA Material oficina 35,70 € 

79,41 € 
Correus 8,71 € 

Servei técnic informàtic 35,00 € 
Formació 
FAPA Guarderia 35,00 € 35,00 € 

FAPA 
Federació Ass. Pares i Mares 
(28/10/16) 160,00 € 160,00 € 

  Serveis bancaris 1,50 €   

Banc 
Comissionis manteniment 80,00 €   

Despeses devolució efectes 14,52 € 96,02 € 

   

3.060,98 € 

 



 

COMUNICACIÓ 

BLOG (https://

ampaparejofreblog.wordpress.

com/) 

 

FACEBOOK (https://

www.facebook.com/

ampaceip.parejofre) 

El blog es va crear durant l´any 

2008 i a poc a poc va creixent 

en continguts, notícies, fotos, 

etc. En aquest últim any  es va 

crear nova web més dinàmica i 

versàtil.  L´actualització dels 

continguts ens realitze realiza 

diàriament. Hi ha un total de 

473 entrades. (169 del anterior 

blog). Es comptabilitzem 1.779 

visites(8.250 anteriors 

acumulat), desde 15 de juliol a 

6 de novembre de 2016. La url 

de referència de lectures del 

blog principalment són del 

centre escolar, google i 

facebook. 

La pàgina de Facebook d’ 

AMPA es actualitzada 

diàriament amb informació 

concisa d’assumptes pertinents 

de l’escola i l’actualitat sobre 

l’educació pública.  

 

CONTACTE: 

ampaparejofré@gmail.com 

OLTRAS ACTIVITATS REALITZADES  

 Actualització i manteniment de la base de dades de socis/

sòcies. 

 Actualització i gestió de l´informació de la Web AMPA CEIP 

Pare Jofré i el seu perfil del Facebook. 

 Elaboració d'enquestes de valoració de les activitats 

extraescolars i la seua anàlisi presentada en un informe.  

 Gestió de la producció de les samarretes “Eduquem en Verd”. 

 Contacte amb FAPA València quant a temes com LOMCE, 

campanyes específiques, Consell Escolar, jornada contínua, 

etc.  

 Participació en cursos de formació i xarrades impartides per 

FAPA València.  

 Hem ayudat en l´organització de les Trobades en Valencià així 

com en totes les activitast de celebració del 75º aniversari de 

l´escuela. 

 Hem participat en les activitats del 25 de Novembre, Dia 

Internacional de l´Eliminació de la Violència contra la  Dona. 

 A través de FAPA-València hem realitzat a l´escola tres tallers 

de formació per les famílias sobre habilitats socials, violència 

de gènere y bullying. 

AMPA CEIP Pare Jofré té com objectiu central col•laborar 
amb la comunitat educativa en la formació integral dels xiquets i 

xiquetes del nostre poble. Per aquesta raó considerem 
fonamental implicar-se el máxim possible per coordinar i fer 

coherent el treball educatiu de professorat i famílies. Vos 
convidem i animem a participar activament en les reunions, on 

podreu plantejar les propostes que considereu oportunes per 
millorar la nostra escola.  

 
Direcció 

Carrer Guerrero I Mendoça, 11, 46540 El Puig de Santa Maria 
 

Telèfon: 96 1 20 57 65  
Correu electrònic: ampaparejofré@gmail.com 

Núm. de Registre Nacional d’ Associacions: 19.102 
Núm.Registre Provincial d’ Associacions: 807 

Núm. de Censo d’ Associacions FAPA: 259 

 


