PLÀ D’ACTUACIÓ CURS ESCOLAR 2021 – 2022
AMPA IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA
Assemblea General Ordinària 18 novembre 2021

La Junta Directiva de l’AMPA de l’IES Lluís Vives, sempre amb la col·laboració de la resta de socis,
pretén al llarg del curs escolar 2021 – 2022 realitzar les següents línies de treball:
⮚ Relacions amb l’equip Directiu del Lluís Vives per a l’òptima gestió del centre
Responsables: Fernando Carrillo (president) i Auxiliadora Sales (vicepresidenta).
Reunions setmanals de seguiment del curs.
Elaboració d’Informe i Propostes per al curs 2021-22.
➢ Reunions mensuals Junta AMPA
Es fan reunions de coordinació els últims dimecres de cada mes a las 19 hores, enguany hem
començat el curs escolar assistint a les reunions de tutoria amb les famílies durant l’última
setmana de setembre i la primera d'octubre.
⮚ Participació en el Consell Escolar
Renovació del Consell Escolar. Candidatura AMPA:





RUBIO ELVIRA, ELENA
SALES CIGES, MARÍA AUXILIADORA
SOLA UREÑA, CRISTINA
SOUTO RIVAS, SUSANA

Actualment pertanyen al mateix 2 membres de la Junta de l'AMPA: Fernando Carrillo
(comissió econòmica) i María Jesús Hernández (comissió d’inclusió, igualtat i convivència).
Reunions Consell: 27 de setembre i 10 de novembre (aprovació del Projecte Educatiu del
centre i la PGA, informació sobre el procés de matrícula, dotació de professorat i pla
lingüístic).
⮚ Relacions amb FAMPA València
Responsable: Secretària
Es mantindrà la relació entre la Federació i l’AMPA de l’IES Lluís Vives.
⮚ Pla de comunicació a les famílies
Responsable: Susana Souto
Per a aquest curs l'AMPA continuara 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:
1

PLÀ D’ACTUACIÓ CURS ESCOLAR 2021 – 2022
AMPA IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA
Assemblea General Ordinària 18 novembre 2021

A continuació, es presenta el Pla de Comunicació que se seguirà en aquest curs:

COMUNICACIÓ EXTERNA
- Actualització web, actualment està activa una web informàtica, en l'Infoweb es va publicant
informació que interessa als socis i des de la qual es pot accedir a la web de l'Institut, ITACA i
AULES, així com a diferents webs relacionades amb l'Educació.
Per a aquest curs es vol actualitzar el contingut i crear una nova 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 poden aportar idees, suggeriments, etc…
ACTUALITAT
Notícies, esdeveniments, actes de l'AMPA
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COMUNICACIÓ EXTERNA/INTERNA
- 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. Com que no
tenim grup de difusió, seran els membres de l'AMPA els que distribuïsquen els *Missges secundant 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 bé en WhatsApp/Telegram per a
complementar a les comunicacions per correu electrònic i aconseguir una difusió de
manera més ràpida.
o Instagram, s'està estudiant la creació d'un compte d'Instagram per a connectar a la
comunitat educativa, creant un espai on professorat, alumnat i famílies puguen
mantindre informats de l'actualitat en el centre i en els temes d'educació que més ens
competeixen.
- Formularis, per a la inscripció a diferents activitats i per a realitzar sondejos entre les
famílies, s'envia als socis formularis per a recaptar la informació necessària.
- Butlletí notícies trimestrals (newsletter), Creació d'un butlletí informatiu digital, que
s'enviaria trimestralment mitjançant 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, professorat, etc ...) com
l’alumnat, creant un projecte comú entre tots.
Les notícies es publicarien en la web de l'AMPA en forma de BLOG i s'enviaria també als socis.
- 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 que siga
possible 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 la comissió de Comunicació es continua col·laborant amb el centre per a aconseguir
que la comunicació siga més activa i arribe a més famílies. També es treballen en les següents
línies:
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o Web del centre, s'ha col·labora aconsellant sobre el contingut web i aquest curs s'ha
començat a col·laborar amb el Departament d'Orientació en el blog, per a fer difusió del
contingut.
o Comunicació a les famílies, el centre ens remet la informació que publica, per a
difondre els socis i publicar en cas necessari en el nostre Infoweb.
o Col·laboració amb el Departament d’Orientació, es col·labora amb la difusió de
informació a les famílies, relacionats amb temes de l’etapa educativa en la qual està
l’alumnat i es considera necessaria que es conega.

o + Erasmus, s'ha realitzat un Pla de Comunicació dels projectes Erasmus que té el
centre, s'està a l'espera de reactivar-se, s'ajudarà en la seua implantació perquè arribe
a més famílies.
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Es continuarà col·laborant en la realització de merchandising, per a continuar
complementant el projecte. Actualment es treballa en el pressupost d'unes banderoles
publicitàries que es col·locaran en l'exterior del centre.
o Disseny carnet del centre, se continuarà col·laborant en la realització dels carnets del
centre.

- Carnets de socis
Es realitzaran carnets digitals per als socis, per a utilitzar-los en les gestions de l'AMPA.

⮚ Col·laboració amb la Xarxa de Llibres
Responsables: Cristina Sola i M. Jesús Hernández
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 les aules. L’alumnat va posar el nom en els
llibres i va omplir les fitxes sobre dades i estats del llibres.
Es van repatir els següents lots de llibres: de 1r ESO= 90 lots , de 2n ESO= 89 , de 3r= 58 lots i
de 4art= 63.
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⮚ Col·laboració amb el Departament d’Activitats Extraescolars
Responsable: Auxiliadora Sales Ciges
o Extraescolars (Esports)
L’AMPA ha col·laborat en la recerca d’empresa i organització de les activitats
extraescolars de futbol i basquet per a ESO i Batxiller. Finalment s’aprova al Consell
Escolar la realització d’aquestes activitats esportives desenvolupades per l’empresa
Órbita.
o Taller Tècniques d’Estudi
S’organitza un taller de tècniques d’estudi a demanda de les famílies i amb l’interés
del propi centre per atendre aquesta necessitat de l’alumnat de millorar les seues
estratègies i hàbits d’estudi.
DIRIGIT A
Estudiants que tinguen dificultats per a estudiar i vullguen conèixer eines i recursos per a
l’estudi.
Estudiants que vullguen conèixer tècniques per a reduir l’estrès durant l’estudi i concretamente
en els examens.
OBJECTIU
Conèixer formes d’optimització del temps i esforç dedicat a l’estudi.
Proporcionar recursos i estratègies per a millorar els mètodes i hàbits d’estudi.
Conèixer tècniques de reducció de l’estrès
TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d’una hora. Grups: màxim 15 estudiants.
CONTINGUTS
▪ Taller per a l’ESO
1ª Sessió: Coneixement de capacitats pròpies i dificultats personals.
Anàlisi i reflexión sobre mètode d’estudi personal.
2ª Sessió: Recomanacions: lloc d’estudi, hàbits i organització del temps.
Tècniques d’estudi I
3ª Sessió: Tècniques d’estudi II
4ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès
▪ Taller per a Batxiller
1ª Sessió: Repas del mètode d’estudi individual.
Recomanacions: lloc d’estudi, hàbits i organització del temps.
2ª Sessió: Tècniques d’estudi I
3ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès I
4ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès II
INSCRIPCIÓ
Inscripció gratuïta per a socis de l’AMPA del IES Lluís Vives y 20 euros no socis de l’AMPA.
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⮚ Projectes que finança l’AMPA o en els quals col·labora amb donacions
Responsable: Manolo García (en col·laboració amb equip de tresoreria: Fernando Carrillo, Mª
Jesús Hernández, Auxiliadora Sales).
o Premis convocats pels Departaments als millors treballs de l’alumnat
Aprovat ja el pressupost en Consell Escolar. Els concursos s’organitzen en el tercer
trimestre i el lliurament dels premis es fa en les sessions de final 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.
Es col·labora amb la compra de llibres per a diferents departaments, amb la intenció
de cobrir els libres de lectura recomanats pel professorat, per complementar les
ajudes de Conselleria a biblioteques.

⮚ Col·laboració amb la Batucada
Aquest any comencem amb la batucada després de la parada per l‘epidèmia, enguany s‘han
apuntat 21 alumnes. Seguirem repartint les samarretes taronja que els identifica. Estan
contratats per participar al marató el dia 5 de desembre, animant als corred@rs i col·laborant
amb la CAPPEPV en la Trobada d‘Escoles en valencià.
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o Xocolotà de Falles i Orxata de Fi de curs
En cursos anteriors (pre-pandèmia) es celebraven dos dies festius, al final del primer
trimestre, previs al Nadal i a final de curs en gener.
En la primera, es repartia xocolata i ensaimades a tot l’alumnat i en la segona es
repartien orxata i fartons. L’AMPA col·laborava amb el finançament i amb el
repartiment d’aquests esmorzar en el descans del matí.
El passat curs 2020-21 es van cancel·lar ambos events per motiu de la pandèmia. Es
pretén recuperar-les aquest curs. Es proposa fer la xocolatà els dies previs a Falles.

o Festa de Graduació
En la Festa de Graduació de l’alumnat de 2n de Batxillerat l’AMPA col·laborava en
l’organització i en el financament de les cadires per l’acte que es celebrava habitualment
a l’aire lliure en el Claustre de l’institut.
Els darrers dos cursos acadèmics aquesta celebración ha sigut cancelada per la pandemia.
Es proposa retomar-la per aquest curs acadèmic. Tindrà lloc el divendres 27 de maig.
⮚ Realització de tallers i xarrades informatives
- Escola de Mares i Pares, es treballarà durant el curs, la realització de tallers, xarrades
informatives, etc. sobre diferents temes:
▪
▪

Ajuda per a famílies (adolescència, noves tecnologies, ciberassetjament, salut
mental, etc)
Ajuda alumnat (salut mental en els joves, ser adolescent, gestió de les noves
tecnologies, seguretat en la xarxa, etc ...)

L'AMPA està organitzant l' "Escola de Mares i Pares" de l'Ajuntament de València de la
Regidoria de Sanitat i Consum, Servei d'Addiccions, àrea de Prevenció Familiar per a aquest
curs.
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El programa va dirigit a les famílies amb fills/as per a facilitar-los suport des de diferents
aspectes: psicològics, pedagògics i d'educació per a la salut. Amb la finalitat de proporcionarlos instruments i un espai que els ajuden en la seua pràctica educativa, la qual cosa
repercuteix en el desenvolupament de la personalitat dels seus fills/as, en el seu creixement
personal, en la millora del seu rendiment acadèmic i en la motivació cap a una vida més
sana.
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.
Per a aquest curs, s'ha planificat la realització de la EMP de manera presencial en 5 sessions
de una hora i mitja cadascuna. El lloc d'impartició serà en el centre els dimarts a les 19 h i la
data prevista per a la seua iniciació és al gener del 2022.
S'ha realitzat un sondeig entre les famílies a través d'un formulari, notificant a la EMP
l'interés d'aquestes i s'està a l'espera que ens confirmen si la sol·licitud ha sigut aprovada.
Una vegada ens notifiquen si ha sigut acceptada, llançarem una campanya de difusió perquè
les famílies participen.
- Salut mental, s'està treballant per a poder realitzar un "Programa per a la salut mental en
els joves" organitzats per la Federació Salut Mental Comunitat Valenciana. És un tema
important que cada vegada afecta a més joves i que preocupa les famílies. Estem a l'espera
de rebre informació per a organitzar-ho.
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⮚ Participació en activitats organitzades per Escola Valenciana i en la Trobada d’Escoles.
Responsable: Cristina Sola
Es continuen les reunions mensuals amb la CAPPEPV, ja presencials, celebrarem la Trobada
en Campanar, el dia 10 d'abril.Ees realitzarà en la part antiga del barri, al voltant de l'església,
participaran a banda de les escoles i els IES de la zona, la banda de Música , els dimonis de
Campanar, l'associació de veïns, i més entitats... A banda de la festa de la trobada, al voltant
d ‘ella, es continuen fent activitats, concursos: El premi Sambori , el Premi Estellés de poesía
, el concurs de fotografia:, “la natura en la ciutat “ i la trobada musical.

➢ Proposta d'educació mediambiental curs 21-22
L’AMPA treballarà en col·laboració amb el centre en el desenvolupament de propostes
conjuntes en favor de l’educació mediambiental al llarg del curs.
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