
ACTA ASSEMBLEA  AMPA DEL CEIP SANTA TERESA 
 

 
DATA: 16 de JUNY de 2014 
HORA DE COMENÇAMENT: 18:20 hores 
 
 
Al menjador de l'escola té lloc l'Assemblea de l'Associació de Pares i Mares del 
CEIP Santa Teresa de València amb el següent ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta de l’assemblea anterior. Podeu consultar-la al 
següent link: http://ampasantateresa.es/ampa/documents-de-lampa/ 
2. Memòria del curs.  

Podeu consultar-la en: http://ampasantateresa.es/ampa/documents-de-
la-lampa/ 

3. Informació sobre la distribució de libres per l'any vinent incloent el banc 
de llibres i altre propostes. 
4. Informació sobre la distribució d'agendes per part de l'AMPA. 
5. Precs i preguntes. 
 
PRESIDENT: Jordi Boluda. 
VICEPRESIDENTA: Mónica Fernández. 
SECRETÀRIA: Estela Martínez. 
TRESORER: Javier Guillén. 
 
ASSISTENTS: 35 persones. 
 
 
 
1.  Lectura i aprovació de l'acta de l’assemblea anterior. 

 
S'informa que l'acta de la darrera assemblea està penjada a la web i abans de la 
seua aprovació es pregunta si hi ha alguna esmena i al no haver-hi cap es passa 
al vot i és aprovada per unanimitat. 
 
2. Memòria del curs 2013-14. 
 
S'informa que també està penjada a la web però igualment es farà un breu resum.  
 
Coses a destacar: 
Respecte a la Memòria Econòmica, Javi explica que els comptes no es poden 
tancar fins juliol ja que la comptabilitat del curs es tanca el 31 d'agost. 



Informa que el sopar de 6é curs el paga l'AMPA i és el dia 20 de juny. 
Javi també planteja i informa el cas de 2 germans que han sigut posats per Isabel 
(secretària) al menjador de l'escola ja que estaven menjant en Casa Caritas. 
Explica que Isabel li ha proposat si l'AMPA podria fer alguna cosa com per 
exemple becar als 2 xiquets a l'Escola d'Estiu al CEIP Cervantes del 1 al 31 de 
juliol, el preu són 416€ [l'empresa de menjador els beca]. Tots els presents estan 
d'acord en donar suport a estos xiquets i per tant, s'aprova per unanimitat. 
Javi enviarà un correu a final de juliol per informar dels comptes. 
 
Respecte a la Memòria de Menjador, Rafa explica que han hagut canvis a l'última 
reunió de la comissió de menjador i es detallarà més endavant quan tot estiga més 
clar però si que informa que s'ajustarà el preu del menú a 4,25€ x dia. Cada mes 
es pagarà el que toca sense arrodonir res i sense deixar cap tipus de romanent. 
El bono-menjador podrà ser de 5 tickets. També es aprovat per unanimitat que el 
preu del menjador deixe d’estar prorratejat. A partir d’ara es pagarà una quantitat 
diferent cada mes que correspondrà amb els dies/preu per dia. 
De tota manera hi han coses que estan plantejades però encara no se té una 
resposta o solució final, quan tot estiga clar, s'informarà a principi de curs als fulls 
informatius del menjador. 
La gent està molt d'acord amb els canvis fets i els proposats.  
També s'informa que es pretén que per a la fi de curs es faça una festa col·lectiva 
on totes les extraescolars facen la seua mostra i que siga en horari lectiu, ja que 
d'altra manera els pares es passen una setmana anant a l'escola per veure als 
seus fills i d'aquesta manera en un dia es podria fer tot i veure-ho tot. 
També es demana més seguiment per part de la comissió de menjador de les 
activitats extraescolars. 
 
Dintre de la Memòria d'Infraestructures es recorda que ja està posada la barana 
baixeta de les escales, la qual està pagada per conselleria. Es torna a explicar que 
el tema de la calor d'Infantil continua en procés de solució: amb tendals verticals 
per crear ombres i poder baixar la temperatura a les aules. El pressupost per 
cordes i anclatges és  
915€ + IVA . Els tendals es faran de les lones publicitàries que s'estan recollint del 
museu del Carme, les quals són microperforades i gratuïtes. 
El total serien uns 1.700€.  
Els 700€ del mercat solidari és per pagar-ho, però encara hi ha que saber qui ho 
paga. 
S'hauria d'aprovar una donació de l'Ampa al col.legi per cobrir aquesta despessa-
solució de la calor a Infantil. Per tant, es passa a la votació: 
Proposta donació de l'AMPA: 
 en contra: 1 
 abstenció: 0 
 a favor: 34 
Es resoldrà al consell la quantitat de cadascuna de les parts (Ampa i Escola). 
 
Proposta de fer arribar a Conselleria tot el que estem fent per solucionar els 
problemes que ells haurien de resoldre. 



 
També es proposa fer un directori a la web per fer publicitat de pares i mares de 
l'escola i les seves feines i disposar d'aquesta manera d'una ferramenta on ens 
pugem beneficiar tots. Les persones assistents estan a favor.  
 
Finalment queda APROVADA la memòria del curs 2013-14 per unanimitat. 
 
3. Informació sobre la distribució de llibres per l'any vinent incloent el banc 
de llibres i altres propostes. 
 
Encara no sabem els llibres que té cada curs, a excepció de 2º curs. Se suposa 
que són els mateixos que l'any passat però de moment no se sap res. 
Es proposa vindre al cole per a que la gent porte els llibres per al banc de 
reciclatge. 
De tota manera aquest tema es deixa per a poder gestionar-ho la setmana que ve 
ja que de moment no se té més informació. 
 
4. Informació sobre la distribució d'agendes per part de l'AMPA. 

 
Mónica fa un repàs del funcionament de l'any passsat. Es passa una circular per a 
que ningú la compre. Es fa una comanda de tots els xiquets/es i es reparteix el dia 
3 de setembre. Es paga i es recull. També informa que el cost de l'agenda l'any 
passat va ser de 3,70€ i creu que pel curs vinent serà més o menys eixe preu però 
no se sap encara.  
La portada l'ha fet una xiqueta de 6é curs. Sempre es compra una agenda 
d'Escola Valenciana.  
 
5. Precs i preguntes. 
 
DVD'S peli: Els delegats han comunicat els que volien de cada classe. 
Ho pagarà l'Ampa i després se l’ingressarà. 
 
Rosa, mare de 1er d'Infantil i membre del Col·lectiu mares i pares de ciutat vella 
ha portat una proposta per a que l'AMPA s'adherisca amb ells en la sol·licitud que 
volen presentar a l'Ajuntament de València per motius de seguretat al barri, es a 
dir, per demanar senyalitzacions de pas d'escolars en punts claus camí l'escola.  
Es llig la sol·licitud i adhesió amb el col·lectiu i es APROVADA PER UNANIMITAT. 
 
JARDÍ VERTICAL: alguns pares/mares volen fer propostes de canvis d'intervenció 
al pati. Mares/pares d'altres anys comenten que aquesta iniciativa es va plantejar i 
va ser aprovada en consell  però mai es va portar a terme. Com, de nou, la 
proposta agrada ho aniran treballant per poder mostrar-lo i explicar-lo i poder fer-lo 
realitat el més prompte possible. 
 
 
FINALITZACIÓ DE L'ASSEMBLEA: 19:35h. 
 



 
 
 
 
 
 
  Signat: Jordi Boluda                    Signat: Estela Martínez 
              PRESIDENT        SECRETÀRIA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
  
	  


