
ACTA ASSEMBLEA  AMPA DEL CEIP SANTA TERESA 
 
 
DATA: 16 de JUNY de 2016 
HORA DE COMENÇAMENT: 17:15 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 anterior. 
2. Lectura i aprovació Memòria de l’Ampa. 
(Podeu consultar l’acta i la memòria al següent link: 
http://ampasantateresa.es/ampa/documents-de-la-ampa/) 
3. Valoració enquesta canvi d’horari. 
4. Canvis a la Junta Directiva. 
5. Precs i preguntes. 

 
PRESIDENT: Jordi Boluda. 
VICEPRESIDENTA: Mónica Fernández. 
SECRETÀRIA: Estela Martínez. 
TRESORER: Javier Guillén. 
 
ASSISTENTS: 25 persones. 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta 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. Lectura i aprovació Memòria de l’Ampa. 
 
Abans de procedir a aprovar la memòria del curs, cadascú dels membres de la 
Junta de l’Ampa que pertany a les diferents comissions explica un poc el que hi 
ha a la memòria penjada a la web. El més destacable és: 
 
Paco informa que de nou, aquest any, hi han guanyadors a la nostra escola del 
Premi Sambori de les Trobades d’Escola Valenciana (els xiquets i xiquetes de 
1er d’Infantil i un alumne de 3A Primària en la part individual). Explica també 
que no s’ha participat en la Trobada musical per la falta de temps o interés de 
la mestra de música de l’escola. Informa com està el tema del “pati que volem”, 
el qual es començarà a materialitzar-se en setembre, tal i com s’ha compromés 
la direcció després de tindre una entrevista amb els artistes. 
 
Respecte al tema de la calor, Rafa explica en quin punt es troba la seua 
solució. Tot està en marxa ja que està aprovat el pressupost des de conselleria 
per tirar-lo endavant. Cal dir que en Assemblea es decideix que no esperarem 
més anys a què es materialitze el projecte. S’intentarà esbrinar el termini que 



tenen per portar-lo a terme i si no és el més adient farem les queixes mitjançant 
la premsa. 
 
Pilar explica el projecte de menjador sostenible per a poder implantar-lo a 
l’escola. Cal dir que les coses costen molt de fer perquè hi ha molt entrebancs 
burocràtics. Es debaten altres opcions entre els pares i mares assistents. Hi 
han mares/pares que opinen que estan contents amb l’empresa de menjador 
que hi ha a l’escola i altres que opinen que caldria canviar d’empresa o fer que 
la que hi ha caminara cap a un menjador sostenible, encara que es comenta 
que és un poc difícil ja que l’empresa actual vol enfocar també el seu negoci 
cap al menjar precuinat. També s’informa que el nou govern treballarà per que 
en 2 anys siga d’obligat compliment anar cap a un menjador sostenible (canvi 
de la normativa i guia de menús). Hi ha persones que opinen que a l'igual que 
es va fer amb l’horari de l’escola es faça un sondeig amb l’empresa de 
menjador però que es vote en assemblea. 
 
Javi explica que hauríem de deixar l’assegurança ja que Allianz ha sigut una 
presa de pel. Quasi ninguna escola té. Parlarà en UMA per veure si es pot 
optar a unes poques assegurances. Es pot demanar a Conselleria una 
infermera escolar però hi ha d’haver-hi un mínim de xiquets i xiquetes amb 
problemes de salut (epilèptics,..etc) 
 
En el tema d’extraescolars, Rosa, mare d’alumna de 5é Primària, proposa que 
el Festival de les extraescolars no siga en dijous ja que a fi de curs els xiquets i 
xiquetes tenen molta feina, entre exàmens i extraescolars i si es divendres a 
l’endemà no hi ha res i poden fer més festeta. Es vota i la gran majoria dels 
assistents s’abstenen i queden 5 vots a favor per a dijous i 5 vots a favor del 
divendres. S’acorda que s’intentarà fer el divendres al proper curs sempre que 
l’empresa d’extraescolars no tinga inconvenient. Rosa també explica que la 
Comissió de Música que intenta buscar una coordinació entre escola i 
conservatori no pot informar de res ja que des del conservatori encara no els 
han rebut.  
 
Estela explica que es va enviar a Conselleria i a tots els departaments dintre 
d’educació i Hisenda una queixa sobre les substitucions. Ens van enviar 
contestació però sense donar cap solució. També informa que l’Ampa té un 
carnet d’alberguista, del qual pot fer ús qualsevol pare o mare de l’escola. Tota 
persona que el necessite li’l haurà de demanar a Estela (secretària de l’Ampa). 
 
XARXA LLIBRES: L’Ampa donarà servei als pares/mares que no puguen 
gestionar el tema de la xarxa llibres per ordinador des de les seves cases ni 
treball. S’informa que hi ha un error des de Conselleria en l'ISBN de 3er curs de 
Primària. Estan solucionant-lo. Es demanen voluntaris per anar a l’escola a 
ajudar els pares i mares que ho necessiten ja que l’escola ens habilita un 
ordinador per poder gestionar-lo. Es fa un horari: Dilluns, dimarts i dimecres de 
12 a 14h. 
 DLL:  12 a 13h Candi Sánchez 
  13 a 14h Rosa 
 DM:  12 a 13h Mª Luz 
  12 a 14h Mar 



 DC:  12 a 13h Diego 
  13 a 14h Mónica 
 
3. Valoració enquesta canvi d’horari. 
 
S’acorda en Assemblea tornar a repetir l’enquesta o votació per al proper curs 
ja que cada any s’envia a Conselleria la ratificació de l’horari o un canvi 
d’aquest si hi ha. Aquest any es va votar al consell la ratificació del mateix 
horari que hi ha a l’escola ja que així es va acordar després que la votació no 
arribarà al 60% del SI. 
 
Suggerències per millorar l’enquesta o votació: 

• Fer arribar millor les paperetes amb tota la informació a tots els xiquets i 
xiquetes. 

• No votar per xiquets i xiquetes. 
• Fer una votació amb DNI. 
• Fer una votació en assemblea si es vol repetir la consulta de canvi 

d’horari. 
 
4. Canvis a la Junta Directiva. 
 
S’informa que per al proper curs deixen el seu càrrec Jordi Boluda com a 
president i Mónica Fernàndez com a vicepresidenta. De moment no hi ha cap 
persona que ocupe el càrrec de president/a. Es convida tota la gent a formar 
part de l’Ampa mitjançant les diferents comissions o dintre de la mateixa Junta 
directiva.  
 
Finalització assemblea: 19h 
 
 
 
 
	
	


