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BENIFARAIG 

 
 

L’AMPA del CEIP Manuel González Martí proposa l’organització al llarg del curs 
2020/21 d’una sèrie d’activitats amb l’objectiu de promoure l’acostament, la concòrdia 
i les relacions entre els diferents agents que en la nostra escola estan implicats en el 
fet educatiu, sempre respectant la normativa vigent referent als protocols de cada 
moment, atès la situació actual i en col.laboració de les mesures aplicades front al 
Covid. L’ampa també participarà en la Trobada d’Escoles en Valencià sempre i quan es 
puguen celebrar. 
 

Des de l’AMPA mantenim activitats similars al curs passat sempre que les 
circumstàncies ho permeten i volem demanar com sempre la col·laboració del 
professorat en les activitats impulsades des de l’associació, pel que significa en tant en 
quant es beneficia la convivència entre tots els sectors de la Comunitat Educativa. 
 
 

Celebració Data Activitats 

  

Festes de l'HIVERN Desembre Visita de l’Ambaixador 
Reial i els Reis de l’Orient 
(de produir-se) 

TROBADES 
D’ESCOLES EN 
VALENCIÀ 

Data per determinar Activitat per determinar 

FESTA DE PRIMAVERA Data per determinar Activitat per determinar 

FESTA DEL RECICLATGE Data per  determinar Activitat per determinar 

FESTA DE L’ESTIU Juny Festa de fi de curs. 
Acomiadament dels 
alumnes de sisè. 

 
 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (encara per determinar i sempre d’acord amb la 
normativa vigent de protocols front la Covid) 

 
L’ampa organitza i coordina un conjunt d’activitats extraescolars: 

 
HORARI MIGDIA de dilluns a dijous 14:00 a 15:00 hores i els divendres de 14:15 a 
15:15 hores pels xiquets i xiquetes de l’escola (S’hi adjunta la relació d’activitats). 

 
HORARI DE VESPRADA de dilluns a dijous de 16’30 a 20’30 hores i els divendres a 
partir de les 15:30 hores s’oferiran activitats puntuals per a famílies. 



 
 
ELS DIVENDRES DE PATI OBERT 
 
Continuem apostant per aquesta iniciativa que en tot cas ajornem fins que es puga 
celebrar amb seguretat per a tota la Comunitat Educativa, traslladant l’esperit a 
convocatòries online. 
En tot cas recordem que es produien a l’eixida de l’escola dels xiquets i que intentaven 
promoure un esperit de convivència i concòrdia en tre els assistents, per a quan es 
puga tornar a celebrar. 
Comptava amb una persona que s’encarregava de les xiquetes i xiquets i era al pati, es 
podria traslladar al camp de futbol, per ser aquest un espai més ample. 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EN FAMILIA 

 
Aquest any, proposem la realització de tallers o xerrades on puguen participar tots els 
membres de la família, arrel de l'èxit de la sessió de taller de cuina que es va organitzar 
fa dos anys, enguany ens agradaria tornar a repetir, així com algun curs destinat als 
pares per millorar la seua capacitació educativa i/o afectiva, així com de gestió de 
conflictes. 
Dates, formats i calendari a determinar. 

 
 

ESCOLA DE MARES I PARES 
 

Aquest any, volem continuar amb la tutorització realitzada entre Marta Ribó de Justicia 
Alimentaria, la comissió de menjador de l’AMPA i l’empresa CAPS. Al mateix temps que 
proposar diferents tallers d’escola de mares i pares, encara a determinar 

 


