
ACTA	ASSEMBLEA		AMPA	DEL	CEIP	SANTA	TERESA	
	
DATA:	6	d‘	OCTUBRE	de	2016	
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,	de	 l’acta	anterior	 (Podeu	 consultar-la	 al	 següent	 link:	
http://ampasantateresa.es/ampa/documents-de-lampa/).	

2. Substitució	 de	 baixes	 de	 la	 junta	 de	 l’AMPA:	 presentació	 de	 candidatures,	 forma	
d’elecció	i	votació.	

3. Informació	sobre	quota	curs	2016-17/assegurança	escolar.	
4. Informació	sobre	actualització	base	de	dades	i	cessió	imatge.	
5. Informació	sobre	començament	de	curs	(agendes,	extraescolars,	xarxa	llibres,	etc.)	
6. Informació	Comissions/responsables	i	delegats	de	classe	de	l’AMPA.	
7. Informació	procés-solució	de	la	calor	Infantil.	
8. Informació	menjador	sostenible.	
9. Precs	i	preguntes	(telèfon	Ampa).	

	
	

1.	 Lectura	 i	 aprovació,	 si	 escau,	 de	 l’acta	 anterior	 (Podeu	 consultar-la	 al	 següent	 link:	
http://ampasantateresa.es/ampa/documents-de-lampa/).	

S'informa	 que	 l'acta	 de	 la	 darrere	 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.	Substitució	de	baixes	de	la	Junta	de	l’AMPA:	presentació	de	candidatures,	forma	d’elecció	
i	votació.	

A	 l’assemblea	 passada	 ja	 es	 va	 informar	 de	 les	 baixes	 de	 la	 Junta	 Directiva	 per	 al	 nou	 curs	
2016-17	però	es	torna	a	informar	ja	que	ara	a	 l’escola	hi	ha	pares	i	mares	nous	(benvinguts).	
Per	tant,	es	sabut	que	els	càrrecs	de	President	i	vicepresidenta,	la	qual	ha	exercit	de	Presidenta	
en	els	darrers	cursos,	es	queden	vacants.		Es	convida	als	presents	a	formar	part	del	nou	Equip	
Directiu	però	no	hi	ha	ningú	que	es	postule.	De	nou	se	li	torna	a	convidar	a	Estela	que	accepte	
el	càrrec	de	presidenta.	Vero	tal	i	com	ho	va	fer	en	Junta,	informa	que	acceptaria	el	càrrec	de	
vicepresidenta	si	Estela	està	com	a	Presidenta	i	també	informa	que	Mar	ja	es	va	postular	com	a	
secretària	en	una	darrere	 Junta.	A	Estela	 li	 costa	acceptar-lo	 i	 demana	que	es	 continue	amb	
l’assemblea	ja	que	li	costa	molt	decidir-lo	perquè	no	vol	assumir	aquesta	responsabilitat	però	
també	és	conscient	que	en	un	mes	ni	en	dos	no	van	a	canviar	 les	coses,	 ja	 s’ha	 trobat	en	 la	
mateixa	situació	i	mai	ningú	no	vol	acceptar	càrrecs	de	responsabilitat.		

De	moment	la	Junta	Directiva	és	la	següent:	

PRESIDENT:		
VICEPRESIDENTA:	Mónica	Fernández	(en	funcions)	
SECRETÀRIA:	Estela	Martínez	
TRESORER:	Javier	Guillén	
VOCALS:	

Paco	Collado		
Rafael	Latre	
Cristina	Requena		
Rosa	Ribera		



Pilar	Valero		
Paula	Roselló		
Miquel	Serrano		
Mar	Monsonís	
Cristina	Pepiol	
Vero	Trasancos	
	

(Acabada	 l’assemblea	 no	 s’ha	 decidit	 res	 encara	 respecte	 a	 qui	 serà	 el	 president/a	 i	
vicepresident/a)	

	
3.	Informació	sobre	quota	curs	2016-17/assegurança	escolar.	

Javi	explica	que	actualment	l’Ampa	té	un	superhàbit	de	747€	de	l’any	passat,	es	a	dir,	durant	el	
curs	2015-16	no	s’han	gastat	 tots	els	diners	que	 ixen	dels	 ingressos	de	 les	quotes.	Hi	ha	una	
despesa	que	no	s’ha	pogut	comptabilitzar	que	són	els	diners	de	la	primera	part	de	la	devolució	
de	 la	 Xarxa	 Llibres	 d’una	 família	 de	 l’escola.	 Són	 uns	 diners	 de	 l’Ampa	 que	 encara	 no	 han	
tornat,	si	finalment	no	els	tornen	constarà	com	a	despesa	per	aquest	curs	escolar	2016-17.	

Proposa	la	mateixa	quota	de	32€	i	es	aprovada	per	unanimitat.	

També	explica	que	Conselleria	ha	enviat	la	resolució	d’1	de	setembre	on	estan	les	normes	per	
regular	l’atenció	sanitària	als	centres	escolars.	S’explica	que	s’enviarà	les	famílies	una	circular	
on	estarà	tota	la	informació.	

Javi	 proposa	 anul·lar	 l’assegurança	 escolar	 que	 paguem	 cada	 any	 per	 xiquet/a	 a	 una	
asseguradora	privada.	Per	l’experiència	amb	l’assegurança	de	l’any	passat	ens	hem	adonat	que	
no	és	la	millor	solució.	Quasi	ninguna	escola	té	aquest	tipus	d’assegurança	i	a	partir	d’ara,	com	
ha	canviat	la	normativa,	en	cas	d’accident	o	malaltia	trucaran	al	112	o	al	pare,	mare	o	tutor/a.	

Es	pregunta	a	tots	els	presents	i	es	aprovada	l’anul·lació	per	unanimitat.	

4.	Informació	sobre	actualització	base	de	dades	i	cessió	imatge.	

Mónica	 informa	 tots	 els	 pares/	mares	 nous	 a	 l’escola	 que	 després	 d’aquesta	 assemblea	 els	
arribarà	una	circular	amb	les	motxilles	dels	xiquets/es	on	estarà	tot	explicat	i	on	caldrà	omplir	i	
signar	 les	autoritzacions.	També	 informa	que	 tots	els	pares	 i	mares	que	en	el	darrer	curs	no	
van	autoritzar	per	tota	l’estança	a	l’escola	la	cessió	d’imatges	se’ls	informarà	a	nivell	individual	
per	que	tornen	a	reomplir	l’autorització.	

5.	Informació	sobre	començament	de	curs	(agendes,	extraescolars,	xarxa	llibres,	etc.)	

No	hi	ha	cap	cosa	a	dir,	ha	anant	tot	molt	bé.	

6.	Informació	Comissions/responsables	i	delegats	de	classe	de	l’AMPA.	

S’informa	 de	 nou	 de	 les	 	COMISSIONS	que	 hi	 han	 i	 es	 convida	 la	 gent	 a	 participar	 en	 elles,	
també	es	creen	de	noves:		

	
Comissió	Extraescolars:	Marina	Martínez,	Cristina	Pepiol,	Sonia,	Rosa	Ribera.	
Comissió	d‘Infraestructures:		Rafael	Latre.	
Comissió	Menjador:	Rafael	Latre,	Pilar	Valero	i	Veronica	Trasancos,	Javier	Sánchez,	Josep	Pérez.	
Comissió	Festes:	Miquel	Serrano,	Diego	Díaz,	Raquel,	Ana	Ariño,	Africa,	Amparo	Corvalan.		
Comissió	Econòmica:	Javier	Guillen.		
	Trobades	i	ús	del	valencià:	Paco	Collado,	Miquel	Serrano,	J.	Martínez,	Rafa	Pinter,	Lola	Pastor.		
Campament:	Lola	Pastor	i	Raquel	Tortosa.		
Agendes:	Mónica	Fernández.		



Comunicació	i	web:	Mónica	Fernández	i	Paula	Roselló.	
Escola	de	Pares:	Nacho	Coller.		
Comissió	 interrelacions	 culturals:	 Jodie,	 clara,	 Inés,	 Júlia,	 Eva	 Galindo,	 Virginia	 Zanón,	 Isa	
Cervera.	
Comissió	Pedagògica	AMPA:	Pilar	Ferrero,	Paula	Roselló,	Vero	Trasancos.	

	

Delegats	de	classe	de	l’AMPA:	

• 1er	Infantil:	Raquel	Tortosa.	
• 2on	Infantil:	Miquel	Serrano.		
• 3er	Infantil:	Rosa	Ribera.	

	
• 1er	Primària:	J.	Martínez.	
• 2on	Primària:	Estela	Martínez.		
• 3er	Primària:	Mar	Rubio.		
• 4er	Primària	A:	Mª	Luz	Izquierdo.		
• 4art	Primària	B:	Cristina	Requena.		
• 5é	Primària:	Mª	Carmen	Rodríguez.		
• 6é	Primària:	Ana	Ariño.		

	

7.	Informació	procés-solució	de	la	calor	Infantil.	

S’explica	el	mateix	que	es	va	 informar	a	 la	Junta	del	dia	22	de	setembre	de	2016.	El	projecte	
està	 aprovat	des	de	Conselleria.	Només	 cal	 esperar	 a	 la	 seua	adjudicació.	 Està	 en	procés	de	
licitació.	És	a	concurs	restringit,	es	a	dir,	no	és	públic.	En	desembre	Rafa	tornarà	a	informar-se	
per	saber	en	quin	punt	es	troba.	Segons	el	que	li	diguen	avaluarem	com	està	el	tema.	

8.	Informació	menjador	sostenible.	

Pilar	informa	que	la	comissió	de	menjador	continua	treballant	per	un	menjador	sostenible	a	la	
nostra	 escola.	 Explica	que	 a	 l’escola	 es	 van	 fer	 tallers	 de	 conscienciació	per	 a	 tots	 el	 pares	 i	
mares	però	no	va	tenir	èxit,	ja	que	només	eren	4	o	5	els	assistents.	Continuen	treballant	amb	
l’empresa	 actual	 (Catering	 Russafa)	 per	 oferir-li	 informació	 per	 a	 la	 formació	 dels	 seus	
treballadors	 i	 per	 la	pròpia	empresa	 ja	que	en	ella	hi	 ha	un	 compromís	d’intencions.	 Explica	
que	la	comissió	de	menjador	treballa	amb	CERAI,	una	ONG	especialitzada	en	desenvolupament	
rural,	 agrícola	 i	 pesquer	 sostenible,	 sota	 l’enfoque	 de	 la	 sobirania	 alimentària,	 amb	 la	 qual	
troben	el	 recolzament	 i	 la	 informació	per	anar	cap	al	menjador	 sostenible.	Pilar	 recorda	que	
dintre	 del	 projecte	 de	menjador	 sostenible	 es	 treballa	 també,	 entre	 altres	 coses,	 el	 soroll	 a	
l’hora	 del	 dinar,	 la	 consciència	 en	 els	 xiquets	 de	 la	 bona	 alimentació,	 treball	 pedagògic	
(gènere..etc).	

9.	Precs	i	preguntes.	

Telèfon	AMPA:	s’informa	que	caldria	donar-lo	de	baixa	perquè	no	s’utilitza	(estalvi	de	140€	a	
l’any).	S’aprova	per	unanimitat.	

WEB	 AMPA:	 va	 patir	 un	 atac	 de	 virus	 informàtic	 i	 la	 va	 arreglar	 una	mare	 de	 l’escola.	 S’ha	
recuperat	 la	web	però	 s’ha	de	 fer	 una	 altra	 que	no	 coste	 diners	 (wordpress).	 La	web	 actual	
costa	 a	 l’any	 110€.	 Hi	 ha	 una	 mare	 d’infantil	 que	 ofereix	 el	 seu	 hosting	 per	 que	 puguem	
aprofitar-lo	per	fer	una	web	gratuïta	per	a	l’Ampa.	També	es	proposa	fer	un	facebook	però	de	
moment	s’arriba	a	la	conclusió	que	per	les	necessitats	de	l’Ampa-escola	no	és	el	més	adient.	



-Hi	ha	pares	que	pregunten	perquè	no	es	planten	arbres	al	pati	de	l’escola,	sobre	tot,	als	llocs	
buits	del	pati	d’infantil.	S’explica	que	al	projecte	inicial	del	pati,	quan	es	va	construir	l’escola,	hi	
havia	un	arener	amb	arbres	 i	això	mai	no	es	va	 fer.	 Isabel	 (directora)	cada	any	ho	reclama	a	
Conselleria.	Mónica	 també	 explica	 que	 abans	 al	 pati	 d’infantil	 hi	 havien	 i	 es	 van	 quitar	 per	
espai	i	seguretat	dels	xiquets.	De	tota	manera	es	tornarà	a	preguntar	al	pròxim	Consell	escolar.	

El	pati	que	volem:	Estela	 i	Paco	expliquen	que	porten	diversos	dies	telefonant	a	Conselleria	 i	
que	al	departament	de	l’administració	d’educació	no	els	agafen	el	telèfon.	Estela	explica	que	té	
12	números	de	 telèfon	del	mateix	departament	 i	que	cap	matí	 li	 l’han	agafat.	Només	queda	
telefonar	a	la	inspectora	el	dimarts	pel	matí	que	és	el	seu	dia	de	guàrdia.	Si	després	d’aquest	
dia	no	tenim	una	solució	s’acorda	que	Isaura	es	posarà	en	contacte	amb	la	persona	adient	per	
saber	què	ha	passat.	Estela	li	passarà	per	mail	a	Isaura	la	informació	que	Isabel	(directora)	li	va	
passar	a	la	inspectora.	

Canvi	d’horari:	Raquel,	mare	d’infantil	pregunta	perquè	es	va	votar	en	maig	i	no	en	setembre	ja	
que	ella	no	ha	pogut	opinar.	Se	li	explica	que	cada	any	a	partir	de	maig-juny	l’equip	directiu	de	
l’escola	ha	de	ratificar	o	canviar	davant	Conselleria	el	seu	horari	i	per	tant	es	decideix	en	eixes	
dates	i	al	Consell	escolar.	Els	nous	tindran	l’oportunitat	de	decidir	qualsevol	cosa	que	respecte	
a	l’escola	aquest	any.	

-Accés	lliure	de	cotxes	a	l’entrada	de	l’escola	(C/	Hort	d’En	Cendra):	Rosa	explica	a	l’assemblea	
el	que	es	va	decidir	 a	 la	 Junta.	Cristina	Pepiol	portarà	a	 la	 Junta	de	Districte	 la	 instància	per	
demanar	 que	 no	 es	 puga	 aparcar	 cotxes	 en	 el	 carrer	 de	 l’escola	 (entrada	 principal).	 Isaura	
planteja	 que	 al	 mateix	 temps	 es	 faça	 una	 sol·licitud	 o	 instància	 a	 l’Ajuntament/	 Junta	 de	
districte	demanant	la	neteja	més	a	sovint	del	barri,	sobre	tot	després	dels	cap	de	setmana	ja	
que	actualment	és	un	barri	on	convieuen	molts	xiquets	i	xiquetes.	Assenyalant	que		l’entorn	de	
l’escola	està	brut	d’escrements	d’animals	i	tot	el	que	es	deriva	de	les	nit	de	festa.	

	

Finalització:	19:00h.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 La	Secretària	AMPA	

	


