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La Junta Directiva de l’AMPA de l’IES Lluís Vives, sempre amb la col·laboració de la resta de socis, ha 

realitzat les següents tasques al llarg del curs escolar 2020 – 2021, any inmers dins d’ una pandemia 

que ha fet l’ impartició de classes semipresencials per a la majoria de  l'alumnat del centre: 

 

⮚ Relacions amb l’equip Directiu del Lluís Vives per a l’òptima gestió del centre 

o Col·laboració en Gestió del centre: econòmica, activitats conjuntes. 

o Gestió de les activitats extraescolars 

 

La Presidència de l'Associació de Mares i Pares (AMPA) manté una comunicació fluida amb 

l'Equip Directiu del centre per a tractar els assumptes de gestió del centre en els que la 

participació de les famílies és important: informació sobre temes d’interés general, 

col·laboracions entre centre i AMPA en activitats, projectes o donacions per a viatges, premis 

o dotació d'equipament i manteniment. 

 

⮚ Participació en el Consell Escolar 

Actualment pertanyen al mateix 5 membres de la Junta de l'AMPA: Fernando Carrillo 
(comissió econòmica), Magdalena Sáez i Auxiliadora Sales (comissió pedagògica i d’activitats 
extraescolars i complementàries) i Cristina Sola i María Jesús Hernández (comissió d’inclusió, 
igualtat i convivència). 
 
Reunions Consell Escolar:  
 
El Consell Escolar s'ha reunit: 23 de setembre de 2020, 19 d'octubre de 2020 (informativa 
virtual), 29 d'octubre de 2019, 16 de desembre (informativa virtual), 21 de desembre 2020, 
25 de gener 2021, 15 de febrer de 2021 (informativa virtual), 21 d'abril de 2021, 26 d'abril de 
2021, 2 de juny de 2021, 11 de juny de 2021, 7 de juliol de 2021, 15 de juliol de 2021 
(informativa virtual), 23 de setembre i 29 d’octubre (presencials), 19 d’octubre (extraordinari, 
virtual). 
 
En el Consell Escolar s’avalua el Projecte Educatiu del Centre, es donen a conèixer les 
candidatures a la Direcció del centre, s’ha participat en l'elecció del Director, s'analitzen els 
resultats de les avaluacions, etc. 
 

Després de cada reunió L’AMPA informa en les reunions de Junta que es celebren els últims 
dimecres de cada mes. 
 

L ‘ elecció de la candidatura del director actual Sergi  Sanchís , també va ser una tasca amb la 

que col·laborem membres de les famílies  del Consell. Enguany la presentació i posterior 

votació va ser el dia 11 de juny a les 11:30 h en la que van participar,  l’inspector de zona, una 

representant de Conselleria , el director del IES del Cabanyal , dues mares del Consell i una 

alumna membre del Consell. Sergi Sanchís va eixir elegit com director del centre per als 4 

cursos propers. 
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⮚ Relacions amb FAMPA València 

A través de correu electrònic, la secretària de la Junta de l’AMPA rep informació, notícies, 

convocatòries, etc. 

 

⮚ Relacions institucionals amb l’Administració 

Donada la situació extraordinària d’aquest curs, s’han mantingut varies reunions amb 

representants de l’Administració educativa. 

 

Per al curs 2020-2021 la Conselleria d’Educació, donada la situació excepcional per la COVID-19, 

limitar les classes a semi-presenciales en aquells centres de secundària que no pogueren complir, 

per manca d’espai, amb les mesures de prevenció, en especial les de distanciament social. 

  

Les circunstàncies del nostre institut, principalment per el gran nombre d’alumnat i grups que es 

concentren en l’horari matinal, provocaren que a excepció de l’alumnat de 1er d’ESO, la resta de 

l’alumnat quedara amb classes en torns semi-presencials. 

  

Ja en l’últim Consell Escolar del curs 2019-2020, celebrat el 27 de juliol, traslladem la nostra 

preocupació per la situació en la qual podrien quedar grups com els de 2n de Batxillerat que 

s’enfrontaven al final del curs a les proves d’acces a la Universitat. 

  

A partir de l’inici de curs i en vista de la situació derivada de la semi-presencialitat un grup de 

famílies d’alumnat de 2n de Batxiller va mostrar el seu rebuig a la mesura. L’AMPA va 

desenvolupar una sèrie de reunions, trobades i mesures per a intentar augmentar la 

presencialitat al centre, sobretot enfocat a l’ alumnat de 2n de Batxiller i 2bn de l’ ESO. 

·   Direcció Territorial d’Educació: reunió celebrada el 24 de setembre entre la Directora Territorial, 

l’AMPA i representants de pares i mares de 2n de Batxillerat. 

·   Direcció General de Centres de la Conselleria d’Educació: reunió celebrada el 24 de novembre 

entre el Director General, Cap d’estudis de l’IES Llís Vives, l’AMPA i representant de pares i mares 

de 2n de Batxiller. 

·   Elaboració d’Enquesta i Informe de Situació del primer trimestre: L’AMPA elabora i difon, a 

principis de desembre, una enquesta destinada a avaluar la situació en l’inici del curs. Després la 

recollida de resultats es va elaborar un informe que fou entregat a l’Equip Directiu. 

·   Consell Escolar de 21 de desembre: en aquest Consell Escolar se’ns va informar d’una nova 

reorganització del curs per part de l’Equip Directiu amb el fi de començar la presencialitat en els 

cursos de 2n de l’ESO i 2n de Batxillerat. 

·   Reunió amb el Conseller d’Educació, el Secretari Autonòmic d’Educació i la Secretaria de Sanitat 

Pública: L’AMPA assisteix a una reunió informativa per a analitzar el desenvolupament del curs, 

les mesures que s’han posat en marxa i les accions futures a desenvolupar. 
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⮚ Pla de comunicació a les famílies 

 
Del pla de comunicació presentat en l'assemblea del curs anterior s'han desenvolupat: 

- Web informativa, actualització del contingut per a informar els socis i la comunitat educativa: 

www.ampaieslluisvives.org 

- Difusió a través d'emails i WhatsApp d'informació als socis de l'AMPA. 

L'AMPA ha aconseguit fer-se més visible, donant la informació d'una manera més ràpida 
i directa punt a les famílies (notificacions a famílies: convocatòria de juntes, resums 
d'acords en reunions…), com a la comunitat educativa de l'institut en general (projectes, 
activitats, esdeveniments...), mostrant a més el treball i col·laboració que es realitza des 
de l'AMPA amb el centre. 

S'ha fet convocatòria de totes les reunions mensuals (última setmana de cada mes) de la 
Junta, enviant-la a totes les sòcies i socis mitjançant una llista de distribució.  

A continuació, es pot visualitzar el pla de comunicació que s'ha dut a terme: 

 

 
 

 

 

http://www.ampaieslluisvives.org/
http://www.ampaieslluisvives.org/
http://www.ampaieslluisvives.org/
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O + Erasmus,  

- S'ha realitzat un Pla de Comunicació dels projectes Erasmus que té el centre. 

 

- S'ha col·laborat en la realització del merchandising per al projecte, realitzant-se: 
bolígrafs, llapisseres, estoigs, llibretes, motxilles i bosses. 

 

 
 

⮚ Col·laboració amb la Xarxa de Llibres 

Responsable: Cristina Sola (amb col·laboració de M. Jesús Hernández)  

Es va ajudar a la Comissió de professorat del centre 

encarregada, junt amb el bibliotecari, tant en la 

replegada de llibres en juny como en el 

repartiment de lots de llibres que es va realitzar 

durant els primers dies de curs en setembre. El 

lliurament es va realitzar seguint normativa COVID 

tant en la biblioteca com en les aules. Es va 

comprovar l’estat dels llibres en l’entrega de juny i 

l’alumnat va posar el nom i l’estat dels llibres 

rebuts en les etiquetes.  
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⮚ Projectes que finança l’AMPA o en els quals col·labora amb donacions 

 

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 van finançar premis en metàl·lic a alumnat de ESO i Batxillerat en diferents 

categories: Alemany, Francés, Anglés, Lengua Castellana y Literatura (Narrativa, 

Poesia y Teatro) Valencià i Dibuix. Es van entregar a final de curs en el Saló d’Actes de 

l’institut.  

 

  
 

o Col·laboració  en servei de bibliotecari 

 

o Col·laboració en el finançament de llibres o activitats de foment de la lectura de 

l’alumnat. 

 
Amb la col·laboració dels i les cap de Departament de Lengua Castellana, Valencià i 

Anglés, es va procedir a la la compra de: lot de llibres en anglès per a la biblioteca 

(lectures obligatòries de l’alumnat); llibres de lectura en castellà per a alumnat amb 

problemas econòmics; pel·lícules en DVD seleccionades pel departament de valencià.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MEMÒRIA ACTIVITATS CURS ESCOLAR 2020 – 2021 

AMPA IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA 

Assemblea General Ordinària 18 novembre 2021 

 

6 

⮚ Realització de tallers i xarrades informatives online 

Durant el curs, es van realitzar tallers, xarrades informatives, etc. sobre diferents temes: 

o Adaptació a la formació no presencial 

o Ajuda per a famílies (adolescència, noves tecnologies, ciberassetjament, etc ...) 

o Ajuda alumnat (ser adolescent, gestió de les noves tecnologies, seguretat en la xarxa, 

etc) 

En el 1r trimestre es van realitzar dues sessions de 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, així com dotar-los de recursos i 

habilitats per a millorar la la seua funció socialitzadora-educativa. 

La EMP va oferir: 

o Informació, assessorament i coneixements bàsics sobre temes relacionats amb 

l'educació i la formació de les filles i fills. 

o Facilite 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 Va promoure l'intercanvi enriquidor d'experiències entre les mares i pares assistents. 

o Facilite informació sobre les drogues i altres trastorns addictius per a ajudar a les 

famílies en la seua funció d'agents preventius. 

L'AMPA va oferir només als socis la possibilitat de participar en les diferents sessions 

informatives. 

- El primer webinar: "Fills / as Adolescents: Què els està passant?, Com entendre'ls? La 

relació i implicació Familiar" es va realitzar 2 de desembre del 2020. 

  



 

 

MEMÒRIA ACTIVITATS CURS ESCOLAR 2020 – 2021 

AMPA IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA 

Assemblea General Ordinària 18 novembre 2021 

 

7 

-  El segon webinar: Fills / as Adolescents: Gestió de situacions quotidianes. (Casos 

pràctics).es va realitzar el 16 de desembre del 2020. 

 

 

 

 

 

   

- Xarrada en línia: "EDUCAR EN IGUALTAT PER A PREVINDRE VIOLÈNCIES" AMB 

MARINA MARROQUÍ, realitzat el 22 abril 2021. 

 

 

 

 

 

 

- Trobada virtual: SER MARES/PARES D'ADOLESCENTS: REPTES D'AQUESTA ETAPA 

EVOLUTIVA i EXTRES DE L'ÈPOCA “COVID”, realitzat el 28 abril 2021. 
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⮚ Participació en activitats organitzades per Escola Valenciana i en la Trobada d’Escoles. 

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”. Al final es va celebrar la 

Retrobada, el dia 20 de juny, al riu Turia, amb el lema “ Llavors de futur”. Va ser una trobada 

un poc especial per la situació sanitària, però va eixir bé, segons l'opinió de la comunitat 

educativa. se va repartir una planta a cada centre  educatiu, Maria López  antiga cap d‘estudis 

i professora de valencià va ser la persona escollida al Vives. També es van entregar els premis 

Sambori, en aquest cas,  l’IES Lluís Vives va tindre dos premis, una alumna de 1r de l’ESO i un 

grup de 1er de Batxillerat vespertí en audiovisual. Va ser una trobada curta, però intensa. 

 

 
 


