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Presentació telemàtica de sol·licituds del 
del 20-28 d'abril.

Model de sol·licitud una vegada
obtinguda la “clau d’admisió” s’accedeix
desde la pàgina web de Conselleria
www.telematricula.es

http://www.ceice.gva.es/


El CEIP El Crist és un col·legi públic
situat a l’horta de Meliana. 

 
Les classes, així com els diferents

espais, són amplis i amb molta
llum, i disposa d’unes instal·lacions

esportives privilegiades, per les
condicions i l’entorn. 

 



El desenvolupament integral de l’alumnat, amb
una educació en valors: coeducació, igualtat en
tots els àmbits, respecte, tolerància
interculturalitat, solidaritat i inclusió.

L’adquisició d’hàbits intel·lectuals, tècniques de
treball i utilització de les noves tecnologies que
preparen a l’alumat per a participar activament
en la vida social i cultural.

Segons el
Projecte
Educatiu, 
els objectius
generals del
Centre són
els següents:



Per a aconseguir aquests objectius
desenvolupen les següents actuacions:

 

Projecte
“Àgora”

 

Basat en la gestió assembleària de la
convivència, per a la prevenció de

conflictes. 
 

Aquest pretén, mitjançant la intervenció
de l’alumnat i professorat, millorar la

convivència al centre per mitjà de
l’elaboració de normes, anàlisi del seu

compliment i actuacions en tots els
àmbits de desigualtat que es donen a la

societat i, per tant, al centre.



Projecte de Solidaritat
“Diferents però iguals”

 

Mitjançant aquest, fomentem una
educació en valors que es desenvolupa 

 des del curs 2002-03, amb una sèrie
d’activitats que culminen en la

celebració del mercadet solidari, que
recull fons per a la realització de

projectes socials d’ajuda en alguna
zona desfavorida del món.

 



“Tertúlies 
literàries”

 

Les tertúlies com una eina immillorable
per a treballar la llengua en tots els

aspectes: lectura, escriptura,
comprensió, expressió, gramàtica… 

 
És clau per al foment lector,

identificació i expressió d’emocions i és
nexe d’unió en qualsevol tema  d’interès

que pot sorgir a partir de la lectura.



Projecte
"Lectors

emprenedors"

Per a potenciar la lectura i l’escriptura
mitjançant una fireta del llibre.

S’emmarca en la Setmana del llibre del 
 

Centre, dedicada a un autor o tema
concrettreballat a les aules durant tot el

curs i que culmina amb una sèrie
d’activitats entre les que destaquem el
“Certamen de poesia, Marc Granell”. 



Projecte
interdisciplinari de

l’hort escolar
ecològic es pretén

motivar i
responsabilitzar
l’alumnat partint

dels seus
interessos. 

 Aquest
projecte es
basa en un

profund
respecte per
la natura i els

diversos
ecosistemes.



Projecte
"TVeM"

UNA TELEVISIÓ ESCOLAR EN LA QUE PARTICIPA TOTA L’ESCOLA I COMPTA AMB LES
SEGÜENTS SECCIONS: “Telecrist”, que des del curs 2015-16, l’alumnat,

realitza una llavor periodística i dona vida a un
informatiu, que emet per internet i es pot
visualitzar al blog del centre. Aquest tracta de
l’actualitat del centre, de la localitat, de la
comunitat i del món, treballa els continguts del
currículum des d’una perspectiva molt motivadora,
la llengua vehicular és el valencià. Aquest treball
contribueix a que l’aprenentatge siga significatiu i
tinga repercussió en l’entorn.

“Món de llibres” magazín amb lectures
recomanables, trobades amb autors/es...

Pel·lícules, curts, programes especials i
monogràfics, amb temes concrets com per exemple
els realitzats en temps de classes no presencials.



Totes aquestes pràctiques
educatives van

acompanyades, d'una
formació constant del
professorat del centre.

                                           
Més informació a la

pàgina  web i al blog del
Centre.

 



Des de l’AMPA entenem que el
centre educatiu dels nostres fills

i filles, no és només un lloc on
reben el seu ensenyament
obligatori, sinó un lloc on

participar de forma activa en la
seua educació com a pare, mare

o tutor/a. Per la qual cosa
l’AMPA entre altres: 

 



Col·labora en la millora del centre: amb  pissarres digitals, ventiladors en les aules,
llibres per a la biblioteca, xerrades al professorat, tallers a l’alumnat…

Organitza activitats d’interès per a tot l’alumnat i per a les famílies: Activitats
extraescolars, escola matinera i vespradera, actuacions, visita dels Reis Mags, sopar fi
de curs.

Manté informades a les famílies publicant en el blog tota la informació que pot ser
d'interès i a través d'un grup de whastapp “El Crist en un clic” per a que la informació
arribe ràpidament a totes les famílies del centre.

Manté diàleg permanent amb l'equip directiu del centre treballant conjuntament,
planteja possibles millores i proposa activitats així com amb la Regidoria d'Educació en
aquelles qüestions que involucren a l’Ajuntament.



L’AMPA ESTÀ OBERTA A TOTES
LES SUGGERÈNCIES I DISPOSA

D’UNA BÚSTIA I UN E-MAIL:
ampaelcristmeliana@gmail.com

Posat en contacte en cas de tindre
qualsevol pregunta o inquietut.

mailto:ampaelcristmeliana@gmail.com

