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I. PRESENTACIÓ 

El Centre Educatiu d’Infantil i Primària Vivers, situat en el carrer Jaca s/n, de 

València consta de nou unitats educatives, amb 3 grups d’Infantil i 6 de Primària. 

Si bé en aquest curs, excepcionalment, i per les circumstàncies de la COVID, el 

grup de 5è Primària es va desdoblar en dos grups per poder funcionar com a 

grups bombolla.  

En aquest centre -abans anomenat C.P. Villar Palasí- està constituïda des de 

l’any 2003 l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes que en l’actualitat rep el nom 

d’AMPA CEIP Vivers, inscrita en el registre autonòmic d’associacions amb el 

núm. 673. 

Igualment, l’associació consta d’una Junta Directiva que està formada per 9 

persones amb dret a vot (10, en aquest curs, pel desdoblament de 5è Primària) 

que corresponen a un membre per cada unitat educativa i entre les quals es 

troben els càrrecs directius (Presidència, Vicepresidència, Secretaria, 

Tresoreria) i vocals. La junta del curs 2020-2021 va ser ratificada en Assemblea 

celebrada el 12 de novembre de 2020. 

Els recursos econòmics de l’associació procedeixen de les quotes que abonen 

les famílies sòcies, i que en aquest curs es corresponen a 163 xiquets i xiquetes. 

(el 76% de l’alumnat matriculat) Això no obstant, l’AMPA realitza un esforç 

personal i econòmic per organitzar activitats en benefici de tota la comunitat 

educativa i no, únicament, circumscrites als seus socis. 
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Els objectius, segons els estatus de l’associació, són els següents: 

 

- Assistir els pares, mares o tutors pel que fa a l’educació dels fills. 

 

- Col·laborar en les activitats educatives del centre. 

 

- Promoure i facilitar la participació dels pares d’alumnes en la gestió del 

centre. 

 

- Assistir els pares d’alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el 

control i gestió del centre. 

 

- Facilitar la representació i la participació dels pares d’alumnes en el 

Consell Escolar, fins i tot mitjançant la presentació de candidatures. 

 

- Vetllar pel respecte als drets dels alumnes. 

 

- Promoure i organitzar, si és el cas, la realització d’activitats 

extraescolars i complementàries, culturals, esportives i recreatives. 

 

- Representar els interessos generals dels pares davant les instàncies 

educatives i uns altres organismes. 

 

- Crear publicacions pròpies així com col·laborar en unes altres afins.  
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II. ACTIVITATS 

Per al compliment dels seus objectius, l’AMPA porta a terme una sèrie d’activitats 

i projectes al llarg del curs escolar, que en el cas del curs 2020-2021 s’han vist 

condicionades per les mesures de prevenció davant la pandèmia.  

LIMITACIONS PER LA PANDÈMIA: 

La principal afectada va ser l’activitat Vesprades de Setembre que no es va 

poder oferir. Tampoc es va realitzar cap de les habituals festes (Fira de Nadal, 

Festa de la Primavera i Festa de fi de curs), ni cap excursió entre famílies. 

Ni el Projecte “Joguet solidari”, que haguera complert 10 anys de vida, per 

afavorir el reciclatge de joguets i llibres, allargant la seua vida útil i per potenciar 

l’empatia i solidaritat amb aquells que no disposen de recursos. A més, en els 

últims anys, aquest projecte també incloïa la donació d’aliments. L’alumnat 

portava al col·legi un o diversos joguets o aliments i a canvi rebia una xocolatina. 

En la última edició, els joguets i els aliments recollits van ser donats a l’associació 

Més que Paraules.  

L’alumnat tampoc va poder elaborar la seua pròpia mona de Pasqua, com era 

tradició, amb ingredients facilitats per un forn que també s’encarregava de coure 

les creacions dels xiquets i xiquetes, amb cost a càrrec de l’AMPA. 

D’una altra banda, les extraescolars es van haver de limitar i adaptar als grups 

bombolla i la formació a les famílies es va realitzar telemàticament. 

A continuació us detallem les activitats que van eixir endavant i que s’han dut a 

terme amb la col·laboració de l’equip directiu, del col·legi i del claustre, i la 

inestimable participació de les famílies que ofereixen altruísticament el seu 

temps en pro de la millora de la nostra comunitat educativa. 

 

1. ACTIVITATS PER LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL 

 

Escoleta Matinera 

Es desenvolupa cada dia lectiu del curs de 8 h a 9 h del matí, si bé, per 

complicacions organitzatives ocasionades per la pandèmia, l’inici de l’Escoleta 

es va aplaçar al mes d’octubre. De l’activitat es poden beneficiar tots els 

alumnes del centre i es pot utilitzar de forma fixe i continuada o de forma 

esporàdica, els dies que puntualment necessiten les famílies. Aquest curs el 

servei l’ha prestat l’empresa d’extraescolars AUCA Projectes Educatius. 

    Els objectius fonamentals d’aquesta activitat són: 

- Contribuir a la conciliació de la vida laboral i familiar, en permetre als pares 

deixar els seus fills abans de l’inici de la jornada escolar en el col·legi. 

- Oferir als xiquets i xiquetes, sota la direcció de monitors titulats, un espai 

adequat abans de la jornada lectiva per al joc, la comunicació i la recreació. 
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Activitats extraescolars 

Les activitats extraescolars són promogudes i organitzades per l’AMPA en 

col·laboració amb diferents entitats. 

Per gaudir de les activitats extraescolars cal ser soci de l’AMPA, a excepció 

de les activitats esportives municipals atès que tot i que l’AMPA les gestiona 

administrativament, les ofereix a tot l’alumnat del col·legi.  

Es desenvolupen al llarg del curs escolar, des d’octubre fins a maig, en horari 

de migdia o de vesprada, al finalitzar l’horari escolar. 

Davant les limitacions per la COVID només es van poder oferir les següents 

extraescolars: 

 

 

 

Tanmateix, en no arribar al nombre mínim d’alumnes inscrits, només va poder             

realitzar-se:  

- Música amb el CIM de Benimaclet en els següents grups: 

  Infantil 3 anys (divendres, de 15 h a 16.30 h) 

  Infantil 4 anys (divendres, de 15 h a 16.30 h) 

  1r Primària (dilluns i dimecres, de 16.30 h a 17.30 h) 
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  4rt i 5è Primària (dilluns i dimecres, de 16.30 h a 17.30 h) 

 

    Activitat Deures i Jocs 

Aquesta activitat va néixer en el curs anterior, el 2019-2020, per la necessitat 

de cobrir les vesprades dels divendres des de les 15 h fins a les 16.30 h pel 

canvi d’horari del col·legi per la jornada formativa del professorat que deixa 

eixes vesprades sense activitat escolar. L’activitat s’ha mantingut. 

 

Vesprades de juny 

L’oferta d’aquesta activitat lúdica i educativa davant la reducció de l’horari 

escolar en juny era difícil d’oferir per la reducció dels espais en el recinte del 

col·legi que complicaven el compliment del protocol COVID. Per això es va 

optar per traslladar-la als Jardins de Vivers amb la contractació dels serveis 

de l’empresa Exdukere Difusión Cultural, amb un programa d’exploració i 

descobriment del Jardí de Vivers i el seu entorn. 

 

  

 

Escola d’estiu 

L’escola d’estiu ambé es va haver d’adaptar i, tot i que es va poder realitzar 

en les instal·lacions del col·legi, es va fer sense servei de menjador, des del 

28 de juny al 31 de juliol, amb la empresa Docendo y British Times. El 

programa incloïa activitats en anglès sobre el Japó, a propòsit de la celebració 

dels jocs olímpics en aquest país. 
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2. ACTIVITATS DE SUPORT ECONÒMIC A LES FAMÍLIES 

 

Agendes escolars. L’AMPA regala a tots els seus socis a partir de 1r de 

Primària, una agenda anual. La portada i contraportada correspon als dibuixos 

guanyadors del concurs convocat expressament amb aquesta finalitat. 

 

Saquets d’esmorzar. Per obsequiar també els socis d’Infantil amb algun 

detall, es va reservar en els pressupostos de l’AMPA, una partida destinada a 

la compra de saquets per portar l’esmorzar amb la intenció de repartir-los a 

començaments del curs 2021-2022. 

 

Viatge de fi de curs de 6é de Primària i orla. L’AMPA, com a comiat dels 

alumnes de 6é curs, regala l’orla de la promoció i subvenciona el viatge de fi 

de curs  -que organitzen les mateixes famílies, sense cap implicació del 

col·legi- a les famílies sòcies, en proporció als anys que han estat associades. 

 

Regal d’un llibre en valencià per al foment de la lectura en aquesta llengua 

a tot l’alumnat del col·legi, segons la seua edat. Aquest curs, en comptes de 

fer aquest regal en Nadal, com era costum, es va traslladar a la celebració del 

Dia del Llibre, el 23 d’abril. 

Ací, una mostra dels llibres regalats: 
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Descomptes en la llibreria-papereria Carlin 

S’acorda amb la llibreria-papereria Carlin del carrer Alboraia un carnet per a 

les famílies sòcies de l’AMPA, per a obtenir descomptes, vàlid fins al 31 de 

desembre de 2021. 
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L’acord és el següent: 

En llibres de text, descompte del 5% en els d’Educació Infantil, i del 10% en 

els de Primària, sempre i quan la reserva es faça abans del 6 d’agost. 

En papereria i/o material escolar, descompte del 10% durant tot l’any. 

Els descomptes no són acumulables a unes altres ofertes i per a aplicar-se, la 

compra ha de ser superior als 6€. A més és imprescindible presentar el carnet 

repartit a cada família per l’AMPA, fet per a l’obtenció dels descomptes. 

 

3. ACTIVITATS FORMATIVES DIRIGIDES A LES FAMÍLIES. 

 

- Visita a l’hort del col·legi municipal de Benimaclet, amb la intenció 

d’aprendre i adaptar eixos coneixements a l’hort del nostre col·legi, el 

dimecres 7 d’octubre. La visita es va noticiar en la web de l’AMPA, amb la 

inclusió de la història del nostre hort: Repensar el nostre hort 

 

 

 

           
 

 

- Participació en les conferències de la FAD (Fundació d’Ajuda contra 

la Drogadicció) 

. Conferència telemàtica “Autoestima i addiccions ¿Què tenen 

en comú?” Difusió i compartició de l’enllaç per a inscriure’s a la 

conferència, impartida per María Soto, el 7 de novembre, a les 17 h. 

https://www.ampaceipvivers.org/2020/10/14/repensar-el-nostre-hort/
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        . Formació “En família i en el món”, programa de sis sessions,     

amb tallers pràctics i dinàmics, realitzades telemàticament amb les 

següents temàtiques: 

Protecció del medi ambient 

Desenvolupament sostenible 

Equitat en família 

Difusió i compartició de l’enllaç per a la inscripció. 

 

. Encontre digital: “Repensant l’educació. Formant a famílies i 

docents  en competències digitals”. Difusió i compartició de l’enllaç de 

l’encontre, celebrat el 19 de novembre. 

 

 

- Formació proporcionada per FAMPA. 

De l’oferta formativa de FAMPA, l’AMPA CEIP Vivers va triar tres xarrades 

concertades a propòsit per a les famílies del nostre col·legi, realitzades en 

tres dies diferents: 25 de febrer, 20 d’abril i 6 de maig.  

Una, anava dirigida a les famílies d’Infantil, una altra a les dels cursos de 

5è i 6è de Primària, i una altra era genèrica per a tots els cursos: 

                           . Importància de l’educació infantil 

        . La família ensenya. Web família i plataformes on-line 

          . Canvis de Primària a Secundària. Adolescència 

 

 

4. ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES 

 

Regal de Nadal 

Per Nadal l’AMPA té el costum de regalar a l’alumnat un llibre en valencià 

per a la promoció de la lectura en aquesta llengua. Enguany, però, el 

centre va transmetre a l’AMPA que preferia que el regal consistís en jocs 
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col·lectius per als diferents cursos per millorar la ludoteca de cada aula. 

Els xiquets i xiquetes van trobar-se els regals sol·licitats pel professorat 

baix l’arbre de Nadal el dia que reprenien l’escola després de les vacances 

nadalenques.  

 

 
 

En circumstàncies normals, els regals els hauria donat directament als 

xiquets un patge reial o un ajudant del Pare Noel. Per la COVID, no va 

poder ser. No obstant, es va traslladar la màgia de la visita al col·legi 

del Pare Noel amb un vídeo distribuït a les famílies, a les quals se’ls va 

demanar que el mostraren als xiquets i xiquetes el mateix dia de Nadal. 

Es pot visualitzar el video en la pàgina web de l’AMPA. 

 

D’una altra banda, l’AMPA va realitzar el sorteig d’un pernil entre les 

famílies sòcies subscrites al canal de Telegram. El pernil va tocar a la  

família Ortíz Díez. 

 

La Junta Directiva de l’AMPA va felicitar el Nadal a tota la comunitat 

educativa, amb aquesta targeta: 

 

 

https://youtu.be/8kTx429F1So
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Primer Concurs Literari Vivers 

 

Es convoca i realitza el I Concurs Literari Vivers, amb voluntat de 

continuïtat en els següents cursos. Participen un total de dènou obres 

repartides en diferents categories, d’adults (exalumnes, professorat, pares 

i mares i treballadors del centre) i d’alumnat. El gènere i la temàtica és 

lliure i les creacions poden ser en castellà o en valencià. Els premis són 

vals per diferent quantitat de diners, segons les categories, per a gastar 

en la compra de llibres o material d’escriptura en la llibreria Carlin. Es té 

la idea que, de continuar el concurs, cada any s’acorden els vals amb una 

llibreria diferent del barri.  

Es poden consultar les bases i llegir les obres dels guanyadors en els 

següents enllaços a la web de l’AMPA: convocatòria i publicació de les 

bases, recepció d’obres, obres guanyadores i lliurament de premis 

 

 

 

 

5. ACTUACIONS D’INVERSIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

CENTRE EDUCATIU 

 Un cop plantejada a la direcció del centre una possible remodelació del 

pati per a la seua adaptació a un espai més inclusiu, aquesta proposa la 

compra, per part de l’AMPA, de taules tipus pícnic per col·locar en la part 

dels pins que dona al carrer Genaro Lahuerta. La junta de l’AMPA aprova 

comprar-ne una però l’assumpte queda en l’aire i s’ajorna la compra al 

curs següent. 

 

6. ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 

 

La pàgina web de l’AMPA (https://www.ampavivers.org) es manté com el mitjà 

d’informació a les famílies tot i que pren major protagonisme el canal de 

https://www.ampaceipvivers.org/2020/12/16/convocat%C3%B2ria-del-i-concurs-literari-vivers/
https://www.ampaceipvivers.org/2020/12/16/convocat%C3%B2ria-del-i-concurs-literari-vivers/
https://www.ampaceipvivers.org/2021/04/17/i-concurs-literari-vivers/
https://www.ampaceipvivers.org/2021/04/25/publicai%C3%B3-de-les-obres-del-i-concurs-literari/
https://www.ampavivers.org/
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Telegram, INFO AMPA CEIP VIVERS, posat en marxa el 13 de novembre del 

2020. A data 28 de novembre de 2021, el canal compta amb 133 subscriptors. 

 

 

 
 

 D’una altra banda, en els cartells en paper referents a activitats de l’AMPA, 

celebració de l’Assemblea General i difusió de les comissions de treball de 

l’AMPA, s’han incorporat codis QR amb direcció a la web de l’AMPA. 

 

 

 
 

 

7. ALTRES ACTIVITATS DE L’AMPA 

 

L’AMPA pertany a la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes. 

Província de València (FAPA-València) i manté relacions amb les AMPA dels 

col·legis veïns: Max Aub, Pare Català i Carles Salvador. També amb l’AMPA de 

l’IES Benlliure, l’institut de la zona. A més, està en contacte amb el Centre 

Municipal de Joventut de Trinitat (CMJT), el barri on s’ubica el col·legi. 


