
ACTA ASSEMBLEA  AMPA DEL CEIP SANTA TERESA 
 
DATA: 23 de GENER de 2014 
HORA DE COMENÇAMENT: 17:30 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, si escau, del acta de l’assemblea anterior (16/10/13). 
Podeu consultar-la al següent link: 
http://ampasantateresa.es/index.php/es/ampa/documents-d-interes.html 
2. Aprovació memòria 2012-13. Podeu consultar-la en: 
http://ampasantateresa.es/index.php/es/ampa/memories.html 
3. Ratificació càrrecs de la Junta directiva. 
4. Valoració eleccions i presentació membres Consell Escolar elegits en les 
darreres eleccions. 
5. Informació sobre darreres Consells. 
6. Preparació i elecció tema Carnestoltes. 
7. Informació sobre socis d’este curs. 
8. Precs i preguntes. 
 
PRESIDENT: Jordi Boluda. 
VICEPRESIDENTA: Mónica Fernández. 
SECRETÀRIA: Estela Martínez. 
TRESORER: Javier Guillén. 
 
ASSISTENTS: 17 persones. 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta de l'asssemblea anterior ( 16 d'octubre de 

2013). 
 

S'informa que l'acta de la darrera assemblea estava 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. Aprovació memòria 2012-13. 
 
S'informa també que està penjada a la web i es passa directament al vot. Es 
aprovada per unanimitat. 
 



3. Ratificació càrrecs Junta Directiva. 
 
S'explica que els càrrecs han sigut elegits definitivament a la Junta Directiva del 
dia 10 de desembre i es fa lectura dels membres i les seves funcions dintre de la 
Junta:  

 
PRESIDENT: Jordi Boluda 
VICEPRESIDENTA: Mónica Fernández  
SECRETÀRIA: Estela Martínez  
TRESORER: Javier Guillén  
VOCALS: Nacho Coller, MªCarmen Rodríguez, Jose Manuel Vives, Paco Collado, 
Rafael Latre, Fran Hernan, Sonia Muñoz, Cristina Requena, Maite Civera, Maria 
Díaz, Rosa Rivera. 
 
Queda aprovada per unanimitat. 
 
4. Valoració eleccions i presentació membres Consell Escolar elegits en les 
darreres eleccions. 
 
Es valora de manera molt positiva el resultat de les eleccions al Consell, ja que tots 
els membres elegits han eixit de les llistes proposades per l'AMPA. Seguidament 
es fa lectura del llistat dels nous membres del consell, els quals són 7 i els 2 
pares/mares que encara formen part del mateix per dos anys més:  
 
• Rafael Latre Andrés 
• Javier Guillén Aparicio 
• Mónica Fernández Domingo 
• Jose M. Vives Díaz 
• Antonio Peris Sanchis 
• Estela Martínez Salvador 

 
 REPRESENTANT AMPA: 
• Toni Fernàndez 
 
 SUPLENT: 
• Jordi Boluda Valls 
 
5. Informació sobre darreres Consells. 
 
S'informa que només han hagut dos reunions de Consell Escolar des de les 
eleccions per a la renovació parcial d'aquest últim i que tota la informació de les 
dues convocatòries està penjada a la web per a totes aquelles persones que 
vulguen tenir informació més completa. Des de la Junta Directiva es posa de 
manifest la intenció d'explicar a tots els pares i mares de l'escola, mitjançant la 
web de l'AMPA de les decisions importants que siguen aprovades al Consell. 
 
Es fa un breu resum: 



 
1ª convocatòria: Lectura dels pares i mares elegits a les eleccions a Consell i de 
professors/es, completant així la llista definitiva de tots els membres, amb dret a 
vot i sense. 
2ª convocatòria: Aprovació del Pla de Millora del Centre. Els pares i mares de 
l'AMPA, membres del consell, van fer unes proprostes per incloure dintre del Pla 
(podeu veure la informació a la web) i es va incloure dintre d'aquest Pla una d'elles 
(creació REVISTA alumnes). El resultat va ser que es va aprovar el Pla de Millora 
del Centre.    
 
6. Preparació i elecció tema Carnestoltes. 
 
Mónica explica el que es proposa des de l'AMPA: 
 
Es vol parlar amb els/les mestres per fer aquesta activitat de manera conjunta. Si 
la seua resposta és la NO implicació en la Festa de Carnestoltes, doncs fariem el 
mateix que l'any passat amb alguns canvis, es a dir, començariem la Festa 
Carnestoltes a partir de les 17h. al pati de l'escola, seguidament aniriem pels 
carrers del barri fent un cercavila i acabariem a la Pl. del Carmen amb una gran 
xocolatada. El dia marcat per calendari per a realitzar la seua cel.lebració és el 
divendres 28 de febrer. 
 
Es convida en assemblea a escollir temes per les disfresses i Pepa, mare de 1er 
Infantil, explica la seua proposta: El CIRC, cada aula tria una temàtica i assaja un 
xicotet número de circ (si els mestres s'impliquen ho treballaran a classe i 
decidiran el tema) per exemple: domador i lleons, els paiasos, els equilibristes, etc. 
Al mig del pati hi haurà una pista de circ i cada classe, quan li tocarà el seu torn, 
entrarà i farà el seu número davant tota l'escola. Tot estarà amenitzat per una 
persona que anirà fent de conductor del xicotet/gran espectacle del CIRC. Hi 
haurà música circense. 
 
Si els mestres no col.laboren doncs ho intentarem organitzar entre 2 ó 3 pares de 
cada classe. Es vol demanar que eixa vesprada ens deixen entrar als pares i 
mares a partir de les 15.30h ó 16h. per poder preparar millor la festa. 
 
Es parla també de com construir la pista de circ amb diferents materials: tendals 
reciclats (Rosa, Rafa), globus, teles, moqueta, etc. Decoració amb estrelles i altres 
elements. 
S'informarà a la comissió de Festes i es buscarà gent per ajudar (Rosa i Estela 
proposen ajudar). 
 
També es vol parlar amb l'escoleta del Carmen per si volen participar en la 
cercavila i en la xocolatada amb l'objectiu de crear un barri unit. 
Igualment es fa també la proposta de buscar la col.laboració del personal del 
menjador.  
Pepa, redactarà la proposta del CIRC, com a tema de la Festa de Carnestoltes. 
 



Finalment, el tema del CIRC per a Carnestoltes s'aprova per unanimitat dels 
assitents. 
 
7. Informació sobre socis d’este curs. 
 
Javier, el tresorer de l'AMPA, informa que a final de mes, es canviarà el compte de 
l'AMPA  al banc  ING-DIRECT, ja que no hi han comissions per ingrés i les 
tranferències són gratuïtes. Aquest banc, actualment té seu a la Pl. de 
l'Ajuntament de València. 
El canvi de banc també va ser aprovat a l'Assemblea del dia 10 de desembre de 
2013. 
 
El socis que han pagat la cuota de l'AMPA per al curs 2013-14 són: 
 
• 146 xiquets/es (AMPA/Segur escolar) 
• 8 XIQUETS/ES (AMPA) 
• 1 Xiquet/a (Segur escolar)   
• 43 (NO AMPA/NO Segur escolar) 
 
l'AMPA ha BECAT a 11 xiquets/es el Segur escolar tras parlar amb els mestrs i 
equip directiu. 
 
 
8. Precs i preguntes.  
 
Rafa, davant la pregunta de Pepa respecte a la calor d'Infantil explica un poc com 
està el tema. De moment hi han dos presupostos: 
 
  A. Canviar totes les finestres. El seu cost és de 4.800 € a 5.300€. 
  B. Posar rejilles a les finestres. El seu cost és la meitat, uns 2.000€. 
 
Encara està tot gestionant-se. El primer que s'hauria de fer és reduir la 
temperatura amb tendals però Rafa explica que Conselleria no ho permet. 
Comenta també el tema dels vinils però aquests contenen plàstic amb metall i a 
partir de certa temperatura ja no fan res. 
Hi han unes quantes propostes que Rafa està portant a terme i que se li han 
plantejat al Tècnic de Conselleria però aquest encara és un tema que s'està 
gestionant i no es pot concloure res. 
 
 
FINALITZACIÓ DE L'ASSEMBLEA: 18:30h. 
 
 
  Signat: Jordi Boluda                    Signat: Estela Martínez 
              PRESIDENT        SECRETÀRIA 
 


