
ACTA ASSEMBLEA  AMPA CEIP SANTA TERESA 
 
 
DATA:  4 d‘OCTUBRE de 2017 
HORA DE COMENÇAMENT: 17:30 hores 
ASSISTENTS: 23 persones 
 
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, de l’acta anterior. 
2. Substitució de baixes de la JUNTA DIRECTIVA de l’AMPA (president/-a, 

vicepresident/-a, tresorer/-a): presentació de candidatures, forma d’elecció i 
votació. 

3. Informació sobre quota curs 2017-18. 
4. Informació sobre començament de curs (agendes, extraescolars, etc.) 
5. Informació Comissions i els seus responsables. 
6. Valorar les vies de comunicació exclusivament als socis de l’Ampa. 
7. Informació d’empreses menjador. Com gestionar la consulta les famílies de l’escola 

per decidir l’empresa per l’any 2018-19. 
8. Informació pròximes eleccions a Consell escolar. 
9. Precs i preguntes. 

 

1.      Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior. 

S'aprova l'acta de l'assemblea anterior. 

 

2.      Substitució de baixes de la JUNTA DIRECTIVA de l’AMPA (president/-a, 

vicepresident/-a, tresorer/-a): presentació de candidatures, forma d’elecció i votació. 

Diego i Paula Roselló es presenten com president i vicepresidenta respectivament a condició 

que la gestió siga transversal. Estela ha fet un organigrama i es compromet a passar-lo als 

successors. Mar Monsonís continuaria com a secretària i Inés Bacigalupe es postula com a 

tresorera. 
 

3.      Informació sobre quota curs 2017-18. 

Els comptes estan penjats a la web des d'aquest matí.  

L'any s'ha tancat amb dèficit, tot i així hi ha un romanent de 7090,29€. 

Es decideix aprovar la quota de l'any 2017/18 amb la mateixa quantitat que els anys 

anterior. Quan s’envie la quota de l'AMPA es proposa de fer una circular informativa sobre 

que fa l'AMPA per saber on es destinen els diners.  

 Quota AMPA any 2017/18: 32 euros 

Després d’aprovar la quota, es passa a la votació per aprovar una matrícula destinada les 

famílies que no són sòcies de l’Ampa però volen fer ús de les extraescolars que gestiona 



l’associació, a excepció d’aquelles famílies que són becades per l’Ampa per una situació 

socioeconòmica precària.  

 Vots a favor de cobrar matrícula: 20  

 Vots en contra: 0 

 Abstenció: 1 

 

 Vots que la matrícula siga igual que el preu de soci/a: 13 

 Menys de 32€: 7 

 

Queda aprovada que la matrícula siga el mateix import que la quota de l'AMPA del curs 

escolar per aquelles famílies que No són sòcies de l’Ampa.  

La quota de l'AMPA del curs 2018/19 s'aprovarà en l'assemblea de fi de curs. 

 

4.      Informació sobre començament de curs (agendes, extraescolars, etc.) 

Es fa una valoració molt positiva. Les agendes han sigut repartides satisfactòriament i la 

nova gestió de les extraescolars ha tingut molt d’èxit. Hi ha coses a millorar que la comissió 

ja ho saps i el curs que ve es canviaran. Algú dels assistents proposa que l'admissió de les 

extraescolars es gestione d'una altra manera, no per ordre d'inscripció. Es valorarà. 

Es comenta que a molt pares/mares els arriba la informació que hi ha monitors 

d’extraescolars i/o de menjador que parlen en castellà (s’informarà a la direcció del centre). 

També es recorda que els pares i mares d’aquesta escola han de fer un esforç per utilitzar la 

mateixa llengua de l’escola a cas. 
 

5.      Informació Comissions i els seus responsables. 

Comissió campament: S'encarreguen Estela i Rafa.  

Comissió econòmica: Tresorera Inés Bacigalupe que substitueix a Javi Guillén. Cris Pepiol 

s'ofereix per ser apoderada del compte junt a Inés Bacigalupe. 

Comissió infraestructures: Rafa s'ho deixa el 30 d'octubre. I amb ell desapareix, sobre tot 

perquè la problemàtica de la calor, està més o menys finalitzada a l’espera d'acabar-la. 

Comissió de trobades i ús del valencià: Paco s'ho deixa i cal trobar algú que assistisca a les 

reunions de les Trobades. Fins avui Paco ha assistit a totes i ha enviat sempre una acta a la 

Junta de l’Ampa. Gràcies Paco per la feina d’aquests anys. 

Comissió del pati que volem per fer un pati inclusiu són: Cris Pepiol, Paula Roselló i Diego 

Díaz. Es coordinaran amb altres escoles. Hi ha un projecte amb persones jubilades que 

venen de Catalunya. 

La resta de comissions i les persones que la formen està penjat a la web. 

 

6.      Valorar les vies de comunicació exclusivament als socis de l’Ampa. 

 L'AMPA informarà per mail, i per pàgina web. El wattsapp de delegats de l’Ampa només 

s’utilitzarà per a coses urgents i pàgina web.  

Només s’enviaran els mails amb informació de l’escola i de l’Ampa als socis de la mateixa. 



Tota aquella informació que s’envie al wattsapp de delegats de classe es farà extensiva a 

tots els pares i mares del grup sense fer cap distinció. 

 DELEGATS DE L’AMPA A LES CLASSES: 

 1r Infantil: Maria 

 2n Infantil: Raquel Tortosa 

 3r Infantil: Miquel Serrano 

 1r PR: Conxa Tormo 

 2n PR: Jota Martínez 

 3r PR: Estela Martínez (fins a novembre) 

 4t PR: Lucia Perera 

 5é PR: Mª Luz Mulió 

 5é PR: Cristina Requena 

 6é PR: Carmen Rodriguez 
 

7.      Informació d’empreses menjador. Com gestionar la consulta les famílies de l’escola 

per decidir l’empresa per l’any 2018-19. 

Es proposa passar la informació de les diferents empreses als pares/mares de l’escola amb 

suficient temps perquè puguen valorar la decisió. 

 Decisió per família (votació on-line): 13 

 Decisió en assemblea: 3 

S'aprova fer una assemblea extraordinària a maig per valorar les empreses de menjador en 

base a un informe objectiu que farà la comissió de menjador.  

Es gestionarà i es discutirà en Junta abans de portar-lo a l’assemblea ja que han sigut 9 vots 

a favor en Junta i 4 a favor de fer-lo en Assemblea també. 

 

8.      Informació pròximes eleccions a Consell escolar. 

El dia 23 de novembre de 2017 hi ha eleccions a Consell EScolar. S'enviarà un mail 

informatiu sobre les eleccions del consell escolar. Hi ha 4 vacants. Es demanen candidats, 

dels assistents només es presenta: Raquel Tortosa, mare de 2n d’Infantil.  

Actualment està compost per: 

1. Mònica Fernández  

2. Javier Guillén 

3. Rafael Latre 

4. Max Gigling 

5. Toni Peris 

6. Estela Martínez 

7. Rosana Soler 

8. Rosa Ribera 

9. Clara Boj (representant de l’Ampa) 

Els quatre primers acaben al Consell i no renoven candidatura. 
 



9.      Precs i preguntes. 

Pilar informa que està pendent començar de nou amb el curs de formació d’Escola d’Ampes 

sobre alimentació sostenible, que al Juny es va fer la primera part.  

Es proposen tres dies: el dia 8, 15 i 22. Són dos dies. S'ha de decidir quins dos d'eixos dies es 

fa. Es comunicarà a Direcció de l’escola. 


