PLÀ D’ACTUACIÓ CURS ESCOLAR 2020 – 2021
AMPA IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA
Assemblea General Ordinària 9 desembre 2020

La Junta Directiva de l’AMPA de l’IES Lluis Vives, sempre amb la col·laboració de la resta de socis,
pretén al llarg del curs escolar 2020 – 2021 realitzar les següents línies de treball:
➢ Relacions amb l’equip Directiu del Lluis Vives per a l’òptima gestió del centre

Responsables: Fernando (president) i Auxiliadora (vicepresident). Reunions
setmanals de seguiment del curs.
Elaboració d’Informe i Propostes per al curs 2020-21.
➢ Participació en el Consell Escolar

Actualment pertanyen al mateix 5 membres de la Junta de l'AMPA: Fernando (comissió
econòmica), Magdalena i Auxiliadora (comissió pedagògica i d’activitats
extraescolars i complementaries) i Cristina i María Jesús (comissió d’inclusió, igualtat i
convivència).
Reunions Consell Escolar: 23 de setembre i 29 d’octubre (presencials), 19 d’octubre
(extraordinari, virtual).
Reunió Comissió Pedagògica i d’Activitats Extraescolar i Complementàries: 5 d’octubre.
➢ Relacions amb FAMPA València

Responsable: Magda (secretària)
➢ Relacions institucionals amb l’Administració
Donada la situació extraordinària d’aquest curs, s’han mantes varies reunions amb
representants de l’Administració educativa.
➢ Pla de comunicació a les famílies

Responsables: Susana
Per a aquest curs l'AMPA vols continuar millorant la comunicació amb les famílies, dins del projecte
“AMPA&IES: Tots per l'educació” on es troben diferents accions que es descriuen a continuació:
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- Canals de comunicació:
o E-mail, continuarà sent la via principal de comunicació amb els socis.
o WhatsApp, s'utilitzarà de manera puntual per a informar les famílies. Al no existir grup de
difusió, seran els membres de l'AMPA els que distribuïsquen els missatges secundant-se en
les diferents famílies dels cursos dels seus fills i demanant màxima difusió per a arribar al
màxim nombre de famílies.
Es valorarà la necessitat de crear un grup de difusió per a complementar a les comunicacions
per correu electrònic.
- Actualització web, actualment està activa un infoweb on es va publicant informació als socis i
des de la qual es pot accedir a la web de l'Institut, ÍTACA i *AULES, així com a diferents webs
relacionades amb l'Educació.
Per a aquest curs es vol ampliar el contingut i crear una web amb més informació, el contingut
plantejat es descriu a continuació:
QUÈ ÉS L'AMPA?
Descripció de l'associació
Organigrama
DOCUMENTACIÓ
Informació per als socis, inscripcions, etc…
PROJECTE AMPA
Les línies de treball que planteja l'AMPA
SUGGERIMENTS
Formulari on es poden aportar idees,
suggeriments, etc…
ACTUALITAT
Notícies, esdeveniments, actes de l'AMPA

- Enquestes, l'AMPA considera que és important saber les opinions de les famílies respecte a
l'educació dels seus fills i aportar una visió realista de les diferents situacions que es poden
donar en els diferents cursos, així com donar veu als problemes que pogueren existir. És per
això que es realitzaren diferents enquestes al llarg del curs, la primera ha sigut enviada fa unes
setmanes per a valorar el 1a trimestre d'aquest curs (amb els resultats s'ha realitzat un informe
presentat al *ED).
- Butlletí notícies trimestrals (newsletter), Creació d'un butlletí informatiu digital, que es llançaria trimestralment a través de la plataforma MailChimp, en ell s'agruparia la informació més
important esdevinguda durant el trimestre.
En la newsletter podrien col·laborar tant el Centre (Equip Directiu, professors, etc…) com els
alumnes, creant un projecte comú entre tots.
Les notícies es publicarien en la web de l'AMPA i s'enviaria als socis.
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- Canal d'ajuda a les famílies, creació d'un canal d'ajuda a les famílies perquè es posen en
contacte amb l'AMPA per a informar-nos d'alguna necessitat i buscar en la mesura del que
es puga una solució sobre aquest tema. Es crearia un email especifique i es llançaria una
campanya informativa a les famílies.
- Col·laboració amb l'Institut, des de Comunicació s'aquesta col·laborant amb el centre per
a aconseguir que la comunicació siga més activa i arribe a més famílies. Aquesta col·laboració va començar amb l'inici del curs i s'està treballant en diferents línies:
o Web del centre, s'ha col·laborat actualitzant el logotip del bàner de la web i en les
imatges laterals.
o Comunicació a les famílies, el centre ens remet la informació que publica, per a
difondre als socis i publicar en cas necessari en el nostre Infoweb.
o +Erasmus, s'està realitzant un Pla de Comunicació dels projectes Erasmus que té el
centre, encara que actualment estan cancel·lats i es vol aprofitar per a la realització
d'aquest pla per a aconseguir una major difusió.
o Imatge gràfica, s'ha realitzat reportatges fotogràfics del centre externa i internament per a actualitzar el material gràfic existent i crear un vídeo de presentació del
centre, així com la utilització de les imatges per a la web.
-

A continuació, es presenta la planificació del Pla de Comunicació que se seguirà aquest
curs:
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➢ Col·laboració amb la Xarxa de Llibres
Responsable: Cristina (amb col·laboració de M. Jesús)
Es va ajudar en el repartiment de lots de llibres que es va realitzar durant els primers dies de
curs en setembre. El lliurament es va realitzar en la biblioteca seguint normativa COVID i
en les aules. L’alumnat va posar el nom en els llibres i omplir les fitxes sobre dades i estats
del llibres.
➢ Projectes que finança l’AMPA o en els quals col·labora amb donacions
Responsable: Manolo (en col·laboració amb equip de tresoreria: Fernando, Magda,
Auxiliadora, Enrique).
o Adquisició de 6 càmeres (webcam) de qualitat mitjana per a les aules.
o Premis convocats pels Departaments als millors treballs de l’alumnat
Es convoquen diferents premis en: Alemany, Castellà, Assaig filosòfic, Francés, Anglés,
Matemàtiques, Pintura a l’aire lliure, Valencià i Animació. Els premis son finançats per
l’AMPA i s’entreguen generalment en la Festa de Fi de Curs.
o Col·laboració en servei de bibliotecari
o Col·laboració en la finançament de llibres o activitats de foment de la lectura de
l’alumnat.
➢ Realització de tallers i xarrades informatives online
Es treballarà durant el curs, per a la realització de tallers, xarrades informatives, etc. sobre
dife-rents temes:
o
o
o

Adaptació a la formació no presencial
Ajuda per a pares (adolescència, noves tecnologies, ciberassetjament, etc…)
Ajuda alumnes (ser adolescent, gestió de les noves tecnologies, seguretat en la xarxa, etc…)

En aquest 1r trimestre s'ha començat amb l'Escola de Mares i Pares organitzada per
l'Ajuntament de València.
És una activitat formativa, dirigida a mares i pares amb fills/as en edat escolar i que pretén
ajudar-los en la seua funció d'agents educatius i preventius de la família, així com dotar-los de
recursos i habilitats per a millorar la seua funció socialitzadora-educativa.
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Actualment la EMP ofereix:
o Informació, assessorament i coneixements bàsics sobre temes relacionats amb
l'educació i la formació de les filles i fills.
o Facilitar més recursos educatius per al desenvolupament de la personalitat de les
filles i fills, així com per a l'assoliment d'actituds, valors, habilitats personals i socials sanes, que els permeten afrontar de manera responsable la realitat de la seua
vida.
o Promoure l'intercanvi enriquidor d'experiències entre les mares i pares assistents.
o Facilitar informació sobre les drogues i altres trastorns addictius per a ajudar a les
famílies en la seua funció d'agents preventius de les seues filles i fills.
L'AMPA ofereix només als socis la possibilitat de participar en les diferents sessions
informatives.
El passat 2 de desembre es va realitzar un primer webinar: "Fills/as Adolescents: Què els està
passant?, Com entendre'ls? La relació i implicació Familiar" i el pròxim 16 de desembre
es realitza un segon webinar: Fills/as Adolescents: Gestió de situacions quotidianes.
(Casos pràctics).
➢ Participació en activitats organitzades per Escola Valenciana i en la Trobada d’Escoles.
Responsable: Cristina
Es continuen les reunions mensuals amb la CAPPEV, ara en línia. Es pretén celebrar la Trobada
en Monteolivet, al llit del riu Túria, amb el lema “Retrobades”. En cas de no poder fer-se, els
tallers es farien a final de maig-principis de juny en cada centre (amb alguna actuació). Es faran
samarretes a càrrec de la CAPPEPV amb el lema “València per la llengua”. Es convoquen de
nou els premis Sambori, de poesia, fotografia (Natura en la ciutat), així com la Trobada
Musical.
➢ Revisió del Protocol de protecció de dades
Responsable: Herminia, en qualitat d'associada a l'AMPA.
S’ha actualitzat com cada anualitat. Adjuntat com annexe per a la seua aprovació.

5

