
Memòria d’activitats curs 2018-2019: 

1. Activitats extraescolars

Durant el curs 2018-2019 hem gestionat les següents activitats extraescolars: 

-De juny a setembre: 

Escola matinera (De 7:30 a 9 hores del matí). Una de les activitats imprescindibles. Cada vegada 
amb més usuaris.  

-D’octubre a maig (De 17:15 hores a 19:15 hores) 

Activitats de conciliació: Ludoteca, informàtica, aula d’estudi.
Activitats esportives: Bàsquet, futbol, judo, patinatge, tenis, bàdminton, ball, gimnàstica rítmica. 
Activitats artístiques: Taller d’art, ceràmica amb torn, guitarra
Altres activitats: Jocs en anglés, robòtica, disseny i creació de videojocs 

-De novembre a maig (Horari de menjador)

Jardí musical, dansa creativa, teatre, escacs

-Escoles d’Estiu, Nadal i Pasqua 

Vesprades de juny i setembre: Robòtica, realitat augmentada, stop motion, Minecraft-fortnite, ioga i 
educació emocional, taller d’art. 

Cal destacar l’esforç fet per Maria José Bono i Nuria Almarza per ampliar l’oferta introduint 
noves activitats com tenis i bàdminton. Es va ofertar també taller de cine però no va eixir en no 
apuntar-se prou alumnat. 

També convé apuntar l’èxit de la implantació del sistema de pre-inscripció i inscripció a través del 
sistema d’Ampasoft. 

2. Tots som escola

Dins  d’este  apartat  incloem  les  activitats  destinades  a  garantir  que  totes  les  famílies  del
Cervantes estiguen en igualtat a l’hora d’accedir principalment,  a les nostres activitats  Això
inclou  ajudes  per  a  les  activitats  extraescolars  que  organitza  l’AMPA,  eixides,  viatges  i  altres
activitats programades pel centre  i material escolar. 

És important recordar que totes estes ajudes s’assignen atenent als criteris que ens marca la direcció
del centre i la treballadora social. 

Estes ajudes ixen principalment de dos fonts: 

-Venda de loteria de Nadal. Gràcies a tota la gent que es va involucrar en la venda i en la gestió. 



-Concert Solidari.  Una gran iniciativa en què el  curs passat van participar de forma totalment
desinteressada: Aullido Atómico y Tin Robots. Don Rogelio, Alfredo Girbal y Alberto Gascón ens
han regalat el seu temps, talent i disponibilitat. 

3. Beques Educo

La Fundación Educo, amb base a Madrid, atorga estes ajudes que estan destinades a facilitar l’accés
al menjador a les famílies que es queden sense les ajudes de la Generalitat per diferents raons. El
curs passat, l’import de les beques Educo va ser de 9.537 euros per un total de 176 dies: 5 beques al
25%, 4 al 50%, 10 al 75% i dos al 100%. 

En l’última reunió de la Junta de l’AMPA abans de les vacances d’estiu vam constatar la dificultat
en la gestió d’estes ajudes ja que per la diferència de terminis i tipus d’ajuda amb les que atorga la
Generalitat, per a l’equip de direcció de centre i menjador suposava una càrrega extra la preparació
de la documentació de justificació de les ajudes. Fins i tot es va plantejar deixar de demanar les
beques Educo en no poder garantir-ne la tramitació adequada. 

4. Participació en la Trobada d’Escoles en Valencià

Gràcies a l’esforç de la nostra sòcia Sònia Riera i a un xicotet grup de voluntaris i voluntàries que
en els últims dies van pegar un espentó final, podem dir que la participació del Col·legi i l’Ampa
del Cervantes de València en la Trobada d’Escoles en Valencià va ser un èxit. Es fa necessari un
relleu en este aspecte, atès que s’ha constatat les dificultats d’obtindre més implicació tant de pares i
mares com de tutors i tutores. Es una de les qüestions que queden pendents de definir també per al
curs vinent. 

5. Projecte pares i mares comensals.

Durant el curs 2018/2019 s’ha dut a terme el programa mare/pare comensal gràcies al compromís i
l’impuls d’un grup de membres de l’AMPA molt actives  i  preocupades  per les singularitats  de
l’espai del menjador,  espai entés no només des d’un punt de vista físic,  sinó també temporal i
vivencial.  

La  intenció era donar una visió constructiva i enriquidora on pogueren participar tots els agents
implicats (famílies, centre escolar, coordinació de menjador, empresa gestora, monitors i per supost,
els alumnes). 

A pesar de les reticències i les dificultats inicials, s’ha pogut completar esta experiència, que volia
donar l’oportunitat als pares i mares de conéixer directament: 

 Com es  desenvolupa el  servei  prestat  per  l’empresa  de  menjador,  els  aliments  que  s’hi
serveixen, la quantitat i la seua qualitat.

 Observar la dinàmica del menjador.
 Conèixer la  tasca  diària  de  les  monitores,  l’adquisició  d’hàbits  socials  per part  de

l’alumnat  i,  fins  i  tot,  col·laborar i  participar en  les  activitats  que  es  realitzen  en
l’horari del menjador dins el Projecte Educatiu de Menjador Escolar.

 Proposar idees constructives entre tota la comunitat educativa que serveixen per a millorar
aquest espai de menjador.



Els resultats d’esta experiència estan registrats en una memòria que es va elaborar en el seu moment
i que vosaltres podeu consultar demanant-la per correu electrònic. Donat els bons resultats d’esta
experiència, està previst continuar amb ella el curs vinent. 

6.Altres activitats

-Continuem amb el projecte solidari amb l’escola Ligaba-Beyene d’Etiòpia

-Hem organitzat la Festa de Nadal (visita del Reis) i la Festa de Fi de Curs. Sobre la festa de fi de
curs, està pendent de cara al curs que ve millorar la implicació de tots els participants en les tasques
d’instal·lació de taules i cadires i neteja. 

-Mercadet de Llibres Solidaris en col·laboració amb Aida Books. 

-Hem oferit  servei  de  monitor  i  hem col·laborat  en  la  difusió  de  diferents  xarrades  i  jornades
d’interés per a les famílies com «Educar en família», «Internet segura» o la presentació del llibre de
poemes de l’exdirector del col·legi Paco Catalá. 


