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Com totes les famílies sabeu, al mes de novembre del curs passat [2016], es va re-

CONSELL ESCOLAR

novar part de la Junta Directiva de l'AMPA del col·legi de les nostres filles i els nos-

Professorat

tres fills. En la nova junta directiva des d'aleshores estem 5 persones "novates" en el

Susana Hernández (2013)

càrrec junt amb altres dues que ja exercien el càrrec anteriorment. La tasca està

Roberto Tarazona (2013)

sent intensa i enriquidora, tot i que aprendre i adaptar-se al principi sempre costa.

Maria Monje (2011)

Volíem agrair a les persones que "eixiren" de la junta tot el treball fet en any anteri-

Inma Montoro (2013)

ors (que va ser molt) així com la predisposició d'ajuda que sempre han mostrat per

Jose Bueso (2015)

facilitar la continuïtat del bon funcionament de l'associació.

Pau Navas (2015)

Una de les inquietuds comuns que tenim és augmentar, diversificar i enriquir les
vies de participació de les famílies a l'escola. Sentim que encara que 7 persones
som els "caps visibles" de la associació, ens agradaria que poc a poc s'anara complint
el lema "L'AMPA SOM TOTES I TOTS". Com a mostra que complir eixe objectiu
d'augmentar i millorar la qualitat de la participació és una prioritat per a nosaltres
hem dut a terme algunes actuacions. Per una banda s’han conformat Comissions de
Treball com a via per obrir la participació. Les Comissions són: Comissió de Nadal,
Comissió de fi de curs, Comissió de formació i participació, Comissió de extraescolars, Comissió de comunicació i subvencions, Comissió de excursions, Comissió
comptable, Comissió de compres per les activitats i Comissió de base de dades.

Joan E. Broseta (Dir)
Toñi Palomar (C.E.)
María Monje (Sec.)
Pares i mares
Rafel Bendicho R. (2013)
Marise Fonseca (2013)
Mª José Gimeno (2013)
Teresa Gimeno (2015)
Esther Nebot (2015)
Amelia Fernández (2015)
Alumnat

Per altra banda s'ha fixat un horari fixe de reunió oberta (dilluns de 15 a 16.30) on

Aitana Oltra P. (2015)

qualsevol pot vindre a participar a la coordinació. Per a qui no pugua accedir a eixe

P.A.S.

horari està l'adreça de correu electrònic i en breu habilitarem una bústia a la porta
de l'escola per on és podran fer suggerències i propostes.
Així mateix recentment vós hem proposat ampliar els extraescolars també per a
mares i pares, amb el pensament que potser una nova forma de cohesionar-nos a
través de la creació de vies alternatives de participació. Intentarem continuar ampli-

Leo Agustí (2015)
Representant Ajuntament
Marc Oriola (2015)
Representant AMPA C.E.
Municipal
Ana Angulo Fernández-Pacheco
Marise J. R. A. Fonseca

ar l'oferta per eixa línia.

FEU PROPOSTES !!! PARTICIPEU !!! FEM QUE L'AMPA

Pel que fa a la tria de la formació que FAMPA ens oferta,

SIGUEM TOTS I TOTES..

hem intentat "diagnosticar" els necessitats de les famílies

Ana Angulo Fernández-Pacheco. Presidenta.

llançant una enquesta on line, la mateixa que hem utilitzat
per a preguntar les vostres preferències per ficar data a
l'assemblea general.
Tot per intentar donar qualitat a les nostres actuacions
com a AMPA.
Pensem que si som més proposant i treballant els nostres
fills i les nostres filles guanyaran, si som més participant
també guanyaran. Potser a soles anirem més de pressa
però estem segures que juntes arribarem més lluny.

AMPA CEIP PARE
JOFRÉ

"Per una educació pública i de qualitat ."

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.

REUNIONS
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
70 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
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alguna reunió s’ha hagut d’anul·lar a

darrera hora.

REUNIONS AMB LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA
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

AMPA CEIP PARE JOFRÉ
QUE FEM?


Col·laborar i ajudar amb
la realització dels se-

reunions les podem definir com a productives.

güents

esdeveniments

escolars:


Organització de les activitats extraescolars.



Organització de la compra del vestuari deportiu.

L´AMPA som tots i totes. Participa!
ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES
El 9 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, preparació per la elecció de la nova Junta



Visita dels Reis Mags.



Carnestoltes.



Falles.



Setmana Cultural.



Volta a Peu i en Bici.



Mercat Solidari.



Teatre (gratuïtes per al
col·legi).



d’Escoles

en

Valencià.


Festa de Fi de Curs.



Participació al Consell
Escolar del CEIP Pare
Jofré i al Consell Escolar

Directiva d´AMPA, disponibilitats de les actes, Obsequis per els socis (pen i agenda escolar).

Municipal.

La tresorera presenta i explica detalladament el compte anual d’activitats a tots els membres de
l’AMPA. Globalment no hi ha cap desacord.

Trobada



Participació en les activi-

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

tats de formació de

al llarg del curs lectiu. 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

FAMPA València.

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 15 socis i sòcies més els set membres de la
junta directriu.
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PER QUÈ FER-SE SOCI?

ENS MOVEM! PARTICIPEM!
Es la nostra tasca de ser nosaltres

Participar en la educació dels

protagonistes de l´educació dels nos-

nostres fills i filles junt a tota

tres fills i filles.

la comunitat educativa.



igualtat, per això, és important el diàleg i la transparència.

Perquè quan les famílies prenen
part en les activitats del centre i

Contribuir i participar en el

Comunitat Educativa s´ha de basar en



per la qualitat de l'educació del

de la comunitat educativa, els fills

desenvolupament i enforti-

i filles van més a gust a l´escola i

ment de nostra comunitat

estudien amb més ganes.

educativa


Contribuir a l’augment dels

fills i filles.


els teues inquietuds i propostes i
també ajudar-nos mútuament.

de la

fons bibliotecaris, etc...; impul-

Perquè podrem conèixer i compartir amb altres pares i mares

Perquè creiem que la participació
de les famílies, com a membres

recursos que disposa l´escola:

Perquè és positiu que tots vetllin

sar les activitats extraescolars;
i organització activa de totes

"i seguirem!

les festes: Nadal, Carnestoltes,
festa de fi de curs, excursions…
Obtindre descomptes en els
vestuaris: samarretes, gorres,
etc...
COM S’ACONSEGUEIXEN ELS NOSTRES
OBJECTIUS

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE MARES I
PARES D’ALUMNES
L’AMPA Pare Jofré està federada a
FAMPA València que té com a principal

administració valenciana,


seguir amb la línia de la lluita per

objectiu defensar l’Ensenyament Públic,

un nou sistema educatiu públic



Amb els quotes de socis

de qualitat i en valencià en la nostra

universal, de qualitat, gratuït, coe-



Activitats realitzades pels

província. En la nostra Comunitat, actu-

ducatiu, laic i en valencià en què el

alment, comptem amb més de 600

centre siguen les nostres filles i

as: Teatre, venda de pro-

AMPA/APA federades.

fills.

ductes per recaptar fons.

Les línies de treball son (2016):

mares i pares, i alumnes/



augmentar la participació i la
transparència a FAMPA-València –
millorar la gestió i l’atenció a les
AMPA.



seguir amb el grau de reivindicació
que estàvem desenvolupant, en
especial amb l’oposició a la LOMQE
i l’expressió de la nostra opinió
sobre tota la nova legislació que
s’està desenvolupant a la nova
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L’article 60 dels ESTATUTS de FAMPAValència diu que “Les AMPA s’agrupen
en

comarques, formant agrupacions

comarcals que coincidiran en la seua
delimitació

territorial

amb

les comarques de la província de València……”. Així mateix indica que “…… cada
dos anys FAMPA-València convocarà
una Assemblea General Extraordinària
en cada comarca (Assemblea Comarcal), per a triar representants en els
Òrgans de Govern de la Federació. En

ella estaran representades de manera igual i paritària totes les AMPA federades”
Estem representants en l'Agrupació Horta Nord—FAMPA com conselleres de govern: Beatriz Ribes Navarro (Vice-presidenta AMPA CEIP Pare Jofré) i Marise J. R. A. Fonseca (Presidenta Comarca per al Consell de Govern). Així mateix

ACTIVITATS REALITZADES
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 Sami la Pirata”
Participants: María José Gimeno; Imma Plantada; Eva Sánchez Bonet, Cecilia Zarzo Baviera,
Eulália Mengual Campos, María Gil Cerezo, Amalia Quiroga, Charo Romero Mercader, Mariana
Galvagno Bernádez.

¡Magnífica obra de teatre!

FINANÇAMENT
L’AMPA té com a via
bàsica de finançament les
quotes de les 133 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
Ana Pacheco es va ser
seleccionada com la representant de l’AMPA al
Consell Escolar, havent
estat aprovada en la
reunió de la Junta Directiva del dia ??? de decembre de 2016. Així
mateix, Meli Fernández,
Esther Nebot Díaz, Teresa Gimeno, Marise Fonseca, Rafel Bendicho i
María José Gimeno es
segueixen com a integrantes del Consell. Ana
Pacheco i Marise Fonseca
han segut seleccionats
per representar l´AMPA
en el Consell Escolar Municipal.

5

REIS MAGS. 22/12/16
Un any més,

Allà al pati dels mes petits, estaven es-

arribà a l’esco-

perant-los acompanyats per els pajes

la aquest dia

carregats de caramels.

tan màgic per
als xiquetes/
es, a on sis
pares i mares
de l’escola és

Un per un, van donar les cartes amb
molta il·lusió.
Després anaren a vore als més majors,
a la biblioteca del centre, mitjançant
rises i alegria.

van vestir de
Reigs Mags per gaudir d’aquesta il·lusió

Amb molta il·lusió i esperança, esperem

tan esperada.

tornen l’any que bé.

"Fer de l’escola CEIP Pare Jofré escola de tots i totes.”
XIV MERCAT SOLIDARI. 22/12/16
Quan l’any s’acaba tota l’escola, des de infantil fins a
primària, ens hem organitzat per a realitzar un Mercat Solidari. I ja portem onze anys engrandint el nostre mercat... Aquest any hem organitzat diferents
tallers i dons la temàtica del projecte del curs era “ La
mar”, totes les xiquets/xiquetes han elaborats manualitats , com peixos, carracs, pedres pintades…..sobre
el tema. També s’han implicat activament las famílies
mitjançant l’AMPA, empreses i comerços del poble,
que ens han donat articles i regals per a la rifa. La recaptació econòmica ha estat prou estimable: 1.546 € que donaren a PROACTIVA OPEN ARMS. la
qual es dedica a ajudar
els migrants que, travessant la Mediterrània, arrisquen la seua vida. I,
sobretot, es van produir
tones de solidaritat.
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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.”
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CARNESTOLTES. 13/02/17
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.

"És necessària la participació activa en l'escola"

FALLES
16/03/17
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.
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SETMANA CULTURAL. 30 I 31/03/17; 01/04/17

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

DIA BICICLETA. 01/04/17
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FALLES 16/03/17
Com tots els anys vam ser

TROBADA DE L´ESCOLES VALENCIANAS.

partícips de la festa de les

Les XXX Trobades d'Escoles en Valencià són festes per la llengua, lúdiques i reivindi-

falles tractant que siguin par-

catives que visualitzen l'autoestima lingüística i reclamen als responsables instituci-

ticipatives, alternatives i diver-

onals que facen del valencià la llengua pròpia i oficial d'ús normal per a tots i per a

tides. Ser part d'elles és inte-

tot. Com tots els anys la nostra participació va ser molt activa. Se celebrat al Albalat
de Sorells el dia 2 de abril de 2017.

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

CELEBREM JUNTS
AQUEST GRAN DIA!!!
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FESTA FÍ CURS
“Com tots els anys es va celebrar la festa

rar unes cançons amb els xiquets i les

de fi de curs amb un sopar en totes les

xiquetes:

famílies y mestres de l´escola.

- Cançons de mar

El primer és agrair a tota la gent que

- Lluna mediterrània

col·labora amb el muntatge i desmuntat-

- Tot passa

ges, famílies que amb il·lusió i sense compromís fa que la festa puga ser possible.

- Tinc una barca molt vella.
Després del sopar vam fer lliurament de

L´escola es va preparar va preparar un

diplomes i repartiment d'obsequis als

espectacle musical. Com el tema del curs

alumnes que deixaven el col·legi per a

era relacionat amb “El mar” ens va prepa-

passar a l´institut.

Després vàrem a gaudir la festa amb l'actuació de Marcel el Marcià.
Gràcies a tots vosaltres que fan possible que desfruitem d'una nit en família. Fins
l'any que bé!!!!! Vos esperem!!!

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
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 2016-2017: Capoeira, Teatre infantil,
al Ritmo Hip Hop, Jardí Musical i Piano Col·lectiu, kindermusik i Kid´s Art Club.
Hem elaborat una enquesta de valoració de les activitats extraescolars de l'any passat (per consultar els resultats es podem demanar a l´AMPA). En general una bona
valoració per a totes les activitats extraescolars, encara que ha baixat la valoració
respecte a l´any passat. La satisfacció amb l´oferta de extraescolars que oferix
l´AMPA es de 7,2 sobre 10.

L'essència de l'exercici!
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BALANÇ ECONÒMIC 2016-2017
INGRESSOS
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TOTALS

Remanent

Cajamar Curs 2015-2016

2.210,41 €

2.210,41 €

Quotes Socies
Extraescolares
Fi de Curs
Altres

Caixa
Rebuts
Àngles i teatre
Venda d´entrades
Subvenció Ajuntament

100,00 €
2.615,71 €
66,00 €
635,80 €
500,00 €

100,00 €
2.615,71 €
66,00 €
635,80 €
500,00 €
6.127,92 €

BALANÇ ECONÒMIC 2016-2017
DESPESES
Festa Nadal
Falles
Setmana Cultural
Teatre
Fi de Curs

Aportacions

Oficina AMPA

TOTALS
98,75 €
0,00 €

98,75 €
0,00 €

23,04 €
23,04 €
Técnic il.luminació
30,00 €
30,00 €
Vestuari
0,00 €
Luces
363,00 €
Beguda + Papes + Olives
371,04 €
Actuació Musical
848,00 €
Cadires (curs 2015-2016)
344,00 € 1.926,04 €
Mural 75 aniversari CEIP Pare Jofré 72,60 €
Samarretes 75 Aniversari
272,25 €
Viatge infantil (curs 2016-2017)
144,03 €
Regals alumnes 6º
174,00 €
Rifa alumnes 6º
75,00 €
Agendas primaria
364,09 € 1.101,97 €
Material oficina
14,50 €
Hacienda GV
17,27 €
31,77 €
Servei técnic informàtic
0,00 €

Formació FAMPA
Guarderia
FAMPA
Federació Ass. Mares i Pares
Otros gastos bancarios
Comissions manteniment
Banc
Comissions devolució recibos

45,00 €
160,00 €
166,00 €
84,00 €
96,56 €

45,00 €
160,00 €

346,56 €
3.763,13 €
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OLTRAS ACTIVITATS REALITZADES

COMUNICACIÓ


BLOG (https://

Actualització i manteniment de la base de dades de socis/sòcies i bancàries.

ampaparejofreblog.wordpress.com/)



FACEBOOK (https://



Actualització i gestió de d'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.

www.facebook.com/
ampaceip.parejofre)



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

El blog es va crear durant l´any 2008



Contacte amb FAPA València quant a temes com LOMCE, campanyes

i a poc a poc va creixent en continguts, notícies, fotos, etc. (8.250 págines vistes anteriors acumulat). En

específiques, Consell Escolar, jornada contínua, etc.


cia.

aquest últim any es va crear nova
web

més

dinàmica

i

versàtil.



Hem participat en les activitats del 25 de Novembre, Dia Internacional de
l´Eliminació de la Violència contra la Dona.

L´actualització dels continguts ens
realitze realiza diàriament. Hi ha un

Participació en cursos de formació i xarrades impartides per FAPA Valèn-



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

total de 473 entrades. (169 del ante-

ció per les famílies sobre “Educació emocional: importància de les emo-

rior blog). Es comptabilitzem 3108

cions en el desenvolupament personal”, “A la recerca de l'èxit escolar:

visitants (págines vistes 5264), desde

diferents metodologies” i “Educació inclusiva”,

15 de juliol a 30 de novembre de
2017. 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:

ampapare-

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

jofre@gmail.com
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 FAMPA: 97

COMERÇS DEL POBLE QUE HAN FET POSSIBLE LA RIFA SOLIDARI












COCO Mayoral
Atmosfera Sport
Bongar
La Poma
Moto Servicio
TELAM Decoració Textil
Romero
Muebles BAMAX
Puntades Merceria
Antonio Cano



Punto & Coma



Ferretería ENESA



Antonio Ortiz Óptica



Escola d´Anglés



La Petit Bouchée



Artezanía del Calzado



Óptica del Puig



Frener



Ca Joan



Delorena



Al Pan Pan



Frutería Santa María



Café La Lluna



Parafamarica Herbostería Puig



La Carme



Frutas L´Hort



Bar Tramuntana



María José Moda



Artegraf



Putgerets



Zumbar



Anavi



Peluquería Guillermo



Gabinete Estético Marina Navarro



CopBol



Casa Fernández Euronics



Detalls



Monestir



Tus Uñas



L´Andana



Estanco Plaça Constitució



Bicicletas Lluch



Informática Puig



Ajuntament El Puig



Leopori Fotografía



Aigua Fresca



El Puig Club esportiu



Flavia Mirelli



Amadeus



Juani Letrado



Sonia Pedro i Miguel
Sanz



Cafeteria Sambori

