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INTRODUCIÓ 

Som a l’inici d’un nou curs escolar i en l’ Associació de Mares i Pares del 

Col.legi CEIP Pare Jofré, El Puig, publiquem la Memòria d’Activitats 

2014-2015, per a informar als socis/es i a tots els pares i les mares del 

Col.legi de les activitats que hem portat a terme al llarg d’aquest curs. 

Podem considerar que el temps invertit en els nostres fills és una pèr-

dua de temps? No, definitivament no…mantenim el nostre propòsit, 

que AMPA Pare Jofré sigua el punt de trobada de tots els pares i mares 

dels i les alumnes del Col·legi.  L’organització d’activitats extraescolars,  

de reunions periòdiques...suposen dedicació, però una AMPA és una 

associació de persones. Es tracta d’una tasca conjunta que es va fent de 

mica en mica. Tant nosaltres com pares i mares, com la direcció del 

centre, compartim uns objectius comuns i concrets: aconseguir la mi-

llora del centre i la millora de l’educació pels nostres fills i filles. Per tot 

això, molts pares i mares no podem gaudir el temps suficient amb els 

nostres fills i filles per la conciliació treball - família, per això cal afegir 

que nosaltres com AMPA som una bona manera d’apropar-nos al’edu-

cació dels nostres fills i filles. 

Aquest curs ha estat intens, i ens hem reafirmat en la nostra tasca de 

ser nosaltres protagonistes de l'educació dels nostres fills i filles, donant 

suport al Col·legi en la seva tasca, i viceversa. Considerem que nosaltres 

com mares i pares som un pilar en la comunitat escolar. Tenim veu i vot 

per millorar la qualitat del centre escolar mitjançant moltes i diverses 

accions:  

 

JUNTA DIRECTIVA  

Presidenta: María José 

Gimeno Lor 

Vicepresidenta: Imma 

Plantada Queva  

Tresorer: Viviane Ade-

nauer  

Secretaria: Marise  J. R. 

A. Fonseca  

Vocales: Eva Alvárez, 

Charo Romero y Noemi 

Ubach 

REPRESENTANT DE 
L’AMPA AL CONSELL 
ESCOLAR:  

Viviane Adenauer 

CONSELL ESCOLAR 

Professorat  

Joan E. Broseta (2011) 

Mercé Claramunt (2011) 

Mar Máñez (2013) 

Muriel Miravet (2013) 

Maria Monje(2011) 

Pares i mares  

Rafel Bendicho Ros 2013) 

Marise Fonseca (2013) 

Mª José Gimeno (2013) 

Inma González (2011) 

Esther Nebot (2011) 

Imma Plantada (2011) 

Viviane Adenauer 

(AMPA, 2014) 

Alumnat  

Mario Ros 

P.A.S. 

Leo Agustí (2011) 

Representant Ajunta-

ment 

Cristina Férez (2011) 

  



"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 ca-

lendari de reunions. S’han fet 43  

reunions de junta (mitjana de 2 

h.). 

S’ha intentat complir aquest ca-

lendari, encara que alguna setma-

na depenent dels temes a tractar, 

o bé s’ha avançat o bé s’ha pospo-

sat el dia que tocava i alguna 

reunió s’ha hagut d’anul·lar a da-

rrera hora.  

REUNIONS 

 participació: promovent la col·laboració d’al-

tres pares i mares, participant al Consell Es-

colar del centre i en les seves comissions, de-

fensant la qualitat de l’educació, intervenint 

en el control i gestió del centre, tenint una 

presència activa en actes culturals i esportius 

tant del centre com de l’entorn. 

 suport general: recollint recursos per mate-

rials, infraestructures, etc que l’escola reque-

reixi millorar, etc. 

Han estat anys de retallades injustes que han 

afectat a l'educació pública, de qualitat i en valen-

cià que volem per a les nostres filles i fills. Per 

això, des de l’AMPA hem treballat i ens hem mo-

bilitzat al costat del professorat, el personal labo-

ral i la societat en el seu conjunt per canviar 

aquesta política de retallades a l'educació.  

I finalment, volem destacar  

“El que participa... guanya. Guanya en desenvo-

lupament personal, en maduresa, en capacitat de 

relacionar-se amb els altres i també en eficàcia, 

perquè és capaç de dur a terme, en col·laboració 

amb uns altres, molt del que es proposa.... Parti-

cipar no és una pesada càrrega ni alguna cosa 

avorrida té una mica d'aventura que ens empeny 

a gaudir”            Marise J. R. A. Fonseca. Secretària. 

AMPA CEIP PARE 

JOFRÉ  

QUINS OBJECTIUS 

TENIM? 

1. Organització d’activi-

tats extraescolars i com-

plementàries, culturals, 

esportives i recreatives. 

2. Col·laborar en les acti-

vitats educatives del cen-

tre. 

3. Promoure la participa-

ció de les mares i pares en 

l’organització i gestió del 

centre a través de les co-

missions que componen 

el Consell Escolar del 

Centre. 
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Participar és positiu per a la persona mateixa i per les altres i fins 

i tot pot ser divertit, depèn de l'actitud amb la qual enfrontem les 

diferents situacions.” 

Antonio Chazarra y Concepción Nieto  

“Quien participa, gana”, Cuaderno 8: Educación, participación y 

democracia de la colección tema de Escuela de Padres y Madres de 

CEAPA. 

Junta Directiva 

 



ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES 

El 17 de novembre es va celebrar l’ assemblea general extraordinària de 

famílies sòcies en la que es va aprovar la elecció de la representant de AM-

PA en el Consell. 

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

dels reunions de la junta; elecció del representant Consell Escolar Munici-

pal, disponibilitats de les actes, Obsequis per els socis (pen i agenda esco-

lar). 

La tresorera presenta i explica detalladament el compte anual d’activitats 

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

Es va presentar el document de qualitat democràtica proposta per FAPA 

València. Es va aprovar amb unanimitat amb l'excepció de redactar el 

punt de més conflictivitat sobre el tema de la religió i valors socials i cívics. 

L'acord és que es redactaria el paràgraf en els següents termes: que l'assig-

natura de religió és un tema que creiem que és de l'àmbit privat i com tal 

no ha d'estar present en la currícula de l'escola pública. 

Se ha presentat les activitats extraescolars que es portaran a terme aquest 

curs. I la valoració dels resultades de l'enquesta sobre les activitats reali-

tzades en el curs 2014-2015. 

Quant a la participació de las famílies sòcies en l'assemblea, tal com en els 

altres anys anteriors, hi ha assistit un nombre total de 8 socis i sòcies més 

els membres de la junta. 

  

AMPA CEIP PARE 

JOFRÉ  

QUE FEM? 

 Col.laborar i ajudar 

amb la realització 

dels següents esdeve-

niments escolars: 

 Organització de les 

activitats extraesco-

lars. 

 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. 

 

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

fet regularment un cop al mes, se-

gons les necessitats.  

La valoració és positi-

va i els resultats sor-

gits han estat benefi-

ciosos per a l'escola. 

Les reunions les po-

dem 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 orga-

nitzem obres de teatre que repre-

sentem a final de curs, i els da-

rrers anys també per a tot el pú-

blic. 

El vestuari i els decorats són ela-

borats per l'associació i passen a 

formar part del atrezzo i poder-se 

utilitzar en successives activitats. 

Cal remarcar la col·laboració de-

sinteressada d’alguns pares i ma-

res en el disseny de les activitats i 

en l´aportació de material divers. 

 

 

 

ACTIVITATS REALITZADES  

 PER QUÈ  FER-SE SO-

CI? 

Participar en la educació 

dels nostres fills i filles junt 

a tota la comunitat educati-

va. 

Contribuir i participar en el 

desenvolupament i enforti-

ment de nostra comunitat 

educativa 

Contribuir a l’augment dels 

recursos que disposa 

l´escola: fons bibliotecaris, 

etc...; impulsar les activi-

tats extraescolars; i organi-

tzació activa de totes les 

festes: Nadal, Carnestoltes, 

festa de fi de curs, excur-

sions… 

Obtindre descomptes en 

els vestuaris: samarretes, 

gorres, etc... 

COM S’ACONSEGUEI-

XEN ELS NOSTRES 

OBJECTIUS 

 Amb els quotes de so-

cis 

 Activitats realitzades  

pels mares i pares, i 

alumnes/as: Teatre,  

venda de productes 

per recaptar fons. 
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ENS MOVEM!  



“EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU”   

 Hem començat a assajar 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 ma-

trimoni 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 origi-

nal, tema que Puck explica al final cap als espectadors.  

Es posterga la seua presentació per  per al curs 2015-2016.  

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’admi-

nistració 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 dis-

ponibles i en molts casos 

ni arriven a pagar-se fi-

nalment. 

 

CONSELL ESCOLAR  

El mes de setembre de 

2014 la representant de 

l’AMPA al Consell Esco-

lar, Imma González va 

ser substituïda per Vivia-

ne Adenauer, havent es-

tat aprovada en la reunió 

de la Junta Directiva del 

dia 16 de setembre. Així 

mateix, Esther Nebot i 

Inma González es van 

integrar com a nous 

membres del Consell, els 

qui estaven en la llista de 

suplents de les ultimes 

eleccions al Consell reali-

tzades el 28 de novembre 

de 2013.  
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Participants:  María José Gimeno;  Imma Plantada; Landelino Guinart; 
Isabel Álvarez; Xavier Lluch; Inma González; Piedad Olmeda; Ana Romero 

Dolors Martínez; María Monje; 
Óscar Guinart, Sara Martínez; 
Ainara; Alba Tebar; Lorenzo 
Ricchieri; Alvaro Garcia; Carla 
Feases; Raúl  

  

¡Magnifica obra de teatre!  

“LA LLEGENDA DEL CAVALLER I EL DRAC”   

“Impossible l´èxit de l´obra sense 

l´importantíssima col.laboració d´Isabel 

Álvarez per a la posta en escena i decorats. 

També agrair el treball de Lande Guinart 

com a tècnic d´imatge i so.” CEIP Pare Jofré 



 

REIS MAGS. 22/12/14 

“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 objec-

tes elaborats per xi-

quets i xiquetes, pares i 

mares, hem muntat les 

d iferents  parade-

tes. També s’han impli-

cat activament les famí-

lies mitjançant l’AMPA 

i empreses i comerços 

del poble,  que ens han 

donat articles i regals 

per a la rifa. La recap-

tació econòmica ha es-

tat prou estima-

ble (1.326 €, Donació a 

Federació de Enferme-

dades Raras - FE-

DER) i, sobretot, es van 

produir tones de soli-

daritat! “  

 

“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 lliu-

rar a nenes i nens caramels a les 

seves classes alhora que van reco-

llir les cartes que els més petits 

havien fet dirigides als Reis.”  

MERCAT SOLIDARI. 22/12/14 

  6 

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



 

 

 

BATUCADA 
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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 . “ Meli Fernández.  



 

FALLES. 17/03/15 

Com tots els anys vam ser partí-

cips de la festa de les falles trac-

tant que siguin participatives, 

alternatives i divertides. Ser part 

d'elles és integrar-se en elles. 

Aquest és l'objectiu 

 

CARNESTOLTES. 13/02/15 

 

 

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 escolli-

da per al carnestoltes i amb la participació 

de tot l'alumnat del col·legi.  
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"És necessària la participació activa en l'escola" 
Esther Nebot. 



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

Meli Fernández.  

 

 

SETMANA CULTURAL. 30 I 31/03/15; 01/04/15 

DIA BICICLETA. 01/04/15 
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FALLES. 17/03/15 

 

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 inte-

grar-se en elles.  
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"Per l'escola que volem! " 



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

lúdiques i reivindicatives que visualitzen l'autoestima lingüística i recla-

men 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.  

Ens vam aplegar a Godella per celebrar la Trobada d'Escoles en Valen-

cià. Aquest any la trobada es feu el diumenge, 26 d'abril  de 2015 i es 

dedicaren  "Per l'escola que volem! " 

“Juntament amb el professorat 

preparem durant el curs aquest 

acte, anant a les reunions, venent 

samarretes, fent rifes i confeccio-

nant els tallers.  

El dia de la trobada, sempre jun-

tament amb els professors, parti-
cipem en la cercavila i ajudem en 
la realització del taller.  

Després dinem tots  junts i gau-
dim d’un dia de festa fora de l’es-
cola.” 

TROBADA DE L´ESCOLES VALENCIANAS.  
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"Com una mare més... Tenir veu en allò que afecta a la formació dels nos-
tres fills! No ens pot ser igual el sistema educatiu que s'implante."  

Teresa Gimeno. 



 

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 el grup Carraixet! “ 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 as-

sistència i fer una menció especial 

d’agraïment per a tota la gent que 

va col·laborar a idear-la, a com-

prar i aconseguir tot el que calia, 

a contactar amb la gent implica-

da, 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."  Esther Nebot 



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 ferma-

ment. 

S´ha incrementat l'oferta d'activitats per al curs 2014-2015: anglés,  
patinatge, alemany natiu, Música (Unió Musical Santa Maria del Puig), 
expresió corporal i teatre, capoeira, tennis, dibuix i pintura, técniques 
d´estudi. 

Es presenta tot el conjunt d’activitats extraescolars que es portaran a 
terme enguany: anglès, capoeira, alemany, música, dibuix i pintura, 
teatre, tenis i patinatge. 

 

Hem elaborat una enquesta de 

valoració de les activitats extraes-

colars de l'any passat (per consul-

tar els resultats  es podem dema-

nar a l´AMPA). De cara a la pre-

paració de les properes activitats, 

l´AMPA ha fet una revisió de les 

preguntes de les enquestes per 

adaptar-les millor a les activitats 

esportives.  

Es comenta que dels grups previs-

tos, el técniques d´estudi no s’han 

pogut iniciar per falta d’alumnes 

inscrits. Pel que fa a la resta de 

grups, l’assistència és bona i des-

taca el expresió corporal i teatre 

amb el màxim nombre d’inscrip-

cions. 

Es comenta la baixa participació 

dels pares i mares en l’organitza-

ció de les activitats de l´AMPA. 

S’esmenta que sempre són els 

mateixos a fer-ho tot i s’incita la 

resta que s’apuntin als diferents 

grups de treball que hi ha per im-

pulsar i per dotar de més dina-

misme l’AMPA. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

  13 

L'essència de l'exercici! 



 

BALANÇ ECONÒMIC 2014-2015 

   

  14 

INGRESSOS  TOTALS  

Remanent Curs 2013-2014 ( a 30/9/2014) 2.829,07 € 2.829,07 € 

Quotes  

socis 

Rebuts (2.252 -  110 = 2.142€) 2.122,00 € 2.122,00 € 

Ingresos i transferències 150,00 € 150,00 € 

Vestuari Venda Samareta "Eduquem en 
verd" 19/05/15 364,00 € 364,00 € 

Teatres Venda d'entrades (febrero 2015) 549,00 € 549,00 € 

Festa Fi Curs Venda d'entrades  555,00 € 555,00 € 

Altres Subvenció Ajuntament (22/01/15) 500,00 € 500,00 € 

   7.069,07 € 



 

BALANÇ ECONÒMIC 2014-2015 
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DESPESES  TOTALS  
 

 

Vestuari 
Samarreta "Eduquem en verd" + 
plantilla  465,79 € 465,79 € 

Festa Nadal 

Mercat Solidari 52,39 € 

73,18 € 

Actuació Musical 0,00 € 

Caramels 20,79 € 

Setmana Cul-
tural Volta a 
peu i en bici 

Polos/gelats 40,82 € 40,82 € 

Aigua 0,00 € 0,00 € 

Teatre 
Técnic il.luminació 30,00 € 

0,00 € Vestuari 0,00 € 

Festa Fí Curs 

Fungibles, plàstics 84,12 € 

2.983,28 € 

Beguda + Pape + Olives 311,11 € 

Actuació Musical: iluminació 544,50 € 

Actuació Musicla: Musics 
"Carraixet" 883,30 € 

Taules i cadires (curs: 13/14 sin 
IVA) 525,00 € 

Taules i cadires (curs 14/15 con 
IVA) 635,25 € 

Aportacions 

Viatge 1er infantil 91,00 € 

899,01 € 

Viatge 2er infantil 66,50 € 

Regals alumnes 6é (memorias 
USB+ clauer) 259,20 € 

Rifa alumnes 6é (tenda sports i 
paperería) 150,00 € 

Agendes Primària 332,31 € 

Oficina AMPA 

Fotocòpies 14,20 € 

971,60 € 

Paperería 22,90 € 

Ordinador ASUS X554 LD 638,50 € 

Vitrina exterior 296,00 € 

FAPA Federació Ass. Pares i Mares
(23/10/14) 150,00 € 150,00 € 

Banco Comisions manteniment 96,00 €   

Despeses devolució efectes 193,43 € 289,43 € 

   5.903,11 € 

Remanent 1.165,96 € 



 

COMUNICACIÓ 

BLOG (http://

ampapare-

jofre.blogspot.com.es/)  

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 hi ha 

hagut un impuls en la actuali-

tzació dels continguts. Hi ha un 

total de 169 entrades, és a dir 

s'han penjat 169 notícies, etc. 

Es comptabilitzem 8.250 visi-

tes, a octubre de 2015 (de los 

quals 6139 són visualitzacions 

en Espanya i com a curiositat 

Estats Units és la segona en 

visualitzacions con 971 visites). 

La url de referència de lectures 

del blog principalment són del 

centre escolar, google i face-

book. 

La pàgina de Facebook d’ AM-

PA es actualitzada diàriament 

amb informació concisa d’as-

sumptes 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 del Blog AMPA CEIP 

Pare Jofré i el seu perfil del Facebook. 

 Elaboració d'enquestes de valoració de les activitats extraes-

colars i la seua anàlisi presentada en un informe.  

 Gestió de la producció de les samarretes “Eduquem en 

Verd”. 

 Seguiment a la problemàtica de la plaga tomicus en l´escola 

i en el seu entorn. 

 Contacte amb FAPA València quant a temes com LOMCE, 

campanyes específiques, centres de qualitat democràtica, 

condicions de temperatures en les classes, Consell Escolar, 

jornada contínua,  consulta lingüística , etc.  

 Participació en cursos de formació i xarrades impartides per 

FAPA València.  

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 

 


