
ACTA   ASSEMBLEA  AMPA DEL CEIP SANTA TERESA 

 
 
DATA: 14 de JUNY de 2017 
HORA DE COMENÇAMENT: 18:00 hores 
ASSISTENTS:  19 persones 
LLOC: Menjador de l’escola 
 
Ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

Queda aprovada per unanimitat. 

2. Lectura i aprovació Memòria de l’Ampa. 

(En breu, podreu consultar  la memòria al següent link: 

http://ampasantateresa.es/ampa/documents-de-la-ampa/) 

Encara no ha pogut penjar-se a la web perquè avui mateix han arribat les últimes 

memòries d’algunes de les comissions, per tant, es fa un breu resum del treball més 

important que s’ha realitzar durant aquest curs escolar (es podrà veure un cop penjada 

la memòria a la web). 

L’única cosa a destacar que no està a la memòria  és: 

 Informar que No ha eixit l’escola de pasqua, estiu..etc perquè comporta molta 

feina i no hi ha ningú que vullgue encarregar-se. 

 Valorar positivament la solució de la calor d’infantil tot i que falta obrir la 

ventilació en la part de dalt de l’escola. 

 

3. Valoració referèndum canvi d’horari i consulta Jornada continua. 

Com ja es va informar, el resultat va ser No a la Jornada Formativa (vesprada liure per 

als xiquets/es) i No a la Jornada continua. Cal saber que la decisió definitiva sempre 

serà de l’Equip Directiu del centre i del seu recolzament al Consell escolar. 

Raquel, mare de 1r d’Infantil vol constar en acta que molts pares i mares de 1r Infantil 

no van poder votar perquè no estaven inscrits en el cens escolar. Des de la Junta se 

l’informa que en unes eleccions oficials és obligat penjar el cens de l’escola abans de 

les votacions perquè tothom puga comprovar prèviament les llistes. 

4. Menjador. Proposta de canvi d’empresa de menjador. Valoracions 

d’empreses i votacions en l’Assemblea. El resultat anirà a la votació en el 

Consell Escolar. 

Pilar fa un resum de tot el treball que s’ha fet al voltant del menjador sostenible i amb 

l’empresa càtering Russafa. Tot està a la web. 

En breu, es farà al Consell la votació de l’empresa de menjador per al proper curs 

escolar, es valoren les empreses que han postulat en l’escola i surt a debat que caldrà 

votar els membres del consell, al propi Consell. No queda res clar, hi ha pares/mares 

que no volen canviar d’empresa de menjador i altres si, per tant, s’intenta decidir com 

es porta a terme la decisió per votar l’empresa. Després de molt discutir es decideix 

que els membres de l’Ampa al consell estudiaran les diferents ofertes  (Pilar les 

penjarà en un google drive) i votaran el que cadascú considere. Els motius que porten 

a aquesta decissió és que hi ha poca gent a l’assemblea i no s’arriba a un acord en la 

http://ampasantateresa.es/ampa/documents-de-la-ampa/


manera de decidir l’empresa ja que hi ha pares/mares que pensen que és un tema 

important i que caldria decidir-lo entre tots, al igual que es va fer en l’horari escolar. 

5. Canvis a la Junta Directiva. Proposta de presentacions de noves 

candidatures per al nou curs 2017-18. 

Per al proper curs hi hauran baixes a la Junta Directiva i en algunes comissions. No hi 

han candidats/es per ocupar el carrer de President/a, vicepresident/a i tresorer/a. 

Paco deixa el càrrec de membre del Consell per part de l’Ampa i Clara Boj es postula 

per ocupar el seu lloc. Tots els presents estan d’acord.  

6. Informació Agenda Escolar i Xarxa Llibres curs 2017-18. 

S’informarà a principi de curs de l’agenda escolar. 

7. Proposta d’un nou Projecte per al Carrer Hort d’En Cendra (Entrada 

Principal de l’Escola). 

Paula està treballant en aquest projecte. Quan tinga més informació la farà arribar. 

8. Precs i preguntes. 

 


