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Activitats realitzades al llarg del curs pels Grups de treball-AMPA i Comissions AMPA-escola



Grup de treball AMPA pel valencià

Inici:
- Constatació d’una realitat
- Objectiu del grup
- La concreció de la feina: el programa 

ampa-escola “parla’m en valencià”

El balanç

1.- Activitats dirigides a l’alumnat

Infantil i primària:
Participació en la Trobada d’Escoles en 
Valencià:

- Cercavil·la i al nostre taller de 
“Socarrats” (127 xiquetes i xiquets)

- També al sopar de les Trobades, 
amb taula de l’escola.

Secundària:
(realitzades amb el grup de treball de secundària)

- Participació en la Trobada d’Escoles en 
Valencià:  “reporters de la Trobada”

- Projecte musical amb el músic Xavi Sarrià. 
Estudi de música i cançons +  concert
(les 4 classes de secundària)



2.- Activitats dirigides a famílies
- Reunions per classe a infantil i primer cicle de primària: conscienciació i presentació del 

projecte (2 classes plenes de mares i pares, amb les mestres i direcció de l’escola)

- Voluntariat pel Valencià: 

- Parelles lingüístiques (8 parelles)
- Grups de conversa (10 participants)

- Eixida “conèixer el País”: visita-guiada a l’Albufera, passeig amb barca, Tancat de la Pipa, 
dinar.
(78 persones al Tancat)



Grup de treball de biblioteca

Accions realitzades durant el curs 2017-18: 

Servei de préstec a 
famílies:

Dimecres de 16:30 a 17:30.

Per alumnes i pares - mares.

Més afluència d’infantil i 1er 
cicle.

Un llibre - Una papalloneta:
Enguany hem regalat més de 
30 llibres.

Catalogació de 
llibres i restauració 
de llibres usats:
 
Aquest treball es fa per les 
membres de la comissió 
en les hores lliures que 
cadascuna pot dedicar.

Comanda de 
novetats

Recomanacions i 
necessitats dels mestres.

Es demanen a Martina 
Llibres.

Enguany 53 llibres nous.

Post a les xarxes socials. 



Animacions Lectores:   

- Hem organitzat 7 animacions lectores, l’últim dimecres de cada mes.

- Escriptors i conta-contes: Llorenç Giménez, Carles Cano, Inma Beta.

- Col·laboració d’alumnes, famílies i mestres.



Grup de treball de Coeducació: Objectius

● Introduir/aclarir el concepte de coeducació 

“És un projecte i una fórmula pedagògica que es proposa detectar el sexisme com a 
injustícia i carència, inventar i propagar noves maneres d’anomenar el món humà 
sense jerarquies sexuals ni atribucions de gènere” (Elena Simón)

● Visibilitzar i Sensibilitzar
● Treballar aspectes concrets amb les eines que considerem 

pertinents i col.laborant amb l'escola: ús del llenguatge 
inclusiu, els estereotips de gènere, estils educatius a les 
famílies, models i usos del temps



Grup de treball de Coeducació: accions curs 17/18

● Difusió en xarxes socials de continguts 
coeducatius: publicació setmanal al Facebook 
de l'Ampa

● Publicació de textos a l'AmpaNews.
● Adhesió al Pacte Valencià contra la violència de 

gènere i masclista. 
● Hem aportat cartells per a l'Escola amb temàtica 

coeducativa (Campanya Domestics de 
l’Ajuntament de València)



Grup de treball de Coeducació: accions curs 17/18

● Conta-contes coeducatiu a la Biblioteca al 
mes de març.

● Propostes per a la Biblioteca: llistat de 
llibres i propostes d'animació lectora amb 
perspectiva de gènere.

● Formació: Taller d'introducció a la 
Coeducació, en coordinació amb Fampa 
València.



Grup de treball de Coeducació: proposta per a l’estiu

Objectiu: promoure la igualtat de gènere en la 
nostra escola mitjançant la realització de 
fotografies que mostren la temàtica de la Igualtat, 
la Criança i l’Educació.

Bases del premi: objecte, persones participants, 
requisits de les fotografies, termini, criteris i jurat.. 

(pendents d’aprovació per la Junta de l’Ampa)

coeducacio@ampagavina.org 

mailto:coeducacio@ampagavina.org


Comissió de convivència: Objectius 
 

 i. Seguiment de les mesures al voltant de la convivència realitzades a l’escola 

proposar-ne de noves

 ii.      Seguiment dels casos “de convivència”

iii.      Sensibilitzar i informar respecte a allò fet a la comissió i respecte a la 

convivència



Comissió de convivència: activitat

-Sis reunions de la comissió 

-Seguiment de les mesures generals de millora de la convivència a l’escola

-Seguiment de línies d’actuació prioritàries (pati, mediació)

-Seguiment de casos

-Als seguiments les famílies hem traslladat inquietuds i propostes dels membres de 

la comissió o d’altres pares/mares

-Millora dels canals de comunicació escola-famílies (reunió de presentació de la 
comissió, ampanews, reunions de classe)



Comissió de convivència: activitat

S’ha traslladat a la junta de l’AMPA necessitats de formació per a famílies.  

Hem establert contacte amb entitats i formadors per oferir formació a 
xiquets/xiquetes i famílies el proper curs

Per a secundària. Formació amb Clàudia Fernández i Laura Albert

Per a escola de pares i mares. Formació amb MCI

Altres en procés

Contacte: convivencia@escolagavina.cat

mailto:convivencia@escolagavina.cat


Grup de treball de secundària

● Grup de treball nou 

● Projectes dirigits als alumnes i famílies de secundària.

● Enguany s’ha treballat per a que els nostres projectes puguen ser inclosos 
dins del programa educatiu de l’escola per al proper curs.



PROJECTE “ MÚSICA A L’ESCOLA”

➔ Objectiu:  Apropar els adolescents a la música en la nostra llengua.

◆ Treballar en tots el grups de l’ESO, a l’aula dins de l’assignatura de música, les cançons de 
un grup de música actual. 

◆ Aquest curs s’ha elegit el grup Obrint Pas, amb les cançons “ La Flama”,”Viure”,” Del Sud” i 
“La Vida sense tu”. 

◆ Es realitzarà un concert el 19 de juny, en horari escolar, on els alumnes cantaran les cançons 
juntament amb el cant del grup,  Xavi Sarrià. 

◆ Els alumnes i mestre s’han implicat moltíssim en el projecte.



PROJECTE “ REPORTERS DE LA TROBADA” 

➔ Objectiu: Fomentar l’assistència a les trobades i millorar l’expressió i 

capacitat de síntesis dels alumnes.

● En col·laboració amb el grup per la llengua. 

● Projecte presentat a les aules per l’escola i l’Ampa.

● Fer un video de la trobada, seguint unes indicacions, que es presenta a concurs. 

● Premi son 100 € en tarjeta de l’FNAC i entrades cinema ABACUS.

● Enguany només s’ha presentat un vídeo, que està penjat a la web de l’escola, però és 

un projecte que volem potenciar molt per al proper curs, perquè s’impliquen més 

alumnes.



PROJECTE “ LECTURA DIALÒGICA” A REALITZAR AL PROPER CURS.

➔ Objectiu: Fomentar la lectura, apropar a les famílies a una activitat escolar, 

millorar les relacions entre companys i l’expressió oral. 

◆ Enguany hem fet reunions amb l’escola per a presentar el projecte;  es farà al proper curs.

◆ Llegir un llibre ( per capítols) i comentar-lo entre tots:alumnes, mestre i pares-mares que 

vulguen implicar-se.

◆ Es faria dins de l’horari escolar, a l’hora de biblioteca o de valencià.

◆ Fem una crida a les famílies per animar-los a participar-hi ara en secundària tant com fins ara, 

en primària, ja que és una etapa molt important també. 


