
ACTA JUNTA DE L'AMPA DEL CEP SANTA TERESA 
 
DATA: 10 de desembre de 2013 
HORA DE COMENÇAMENT: 17:30 hores 
ASSISTENTS: Javier Guillén,  Jordi Boluda, Paco Collado, Estela Martínez, Mónica 
Fernández, Maite Civera, Jose Manuel Vives, Rafael Latre, Fran Hernan, Nacho Coller, 
Cristina Requena. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. VALORACIÓ RESULTATS ELECCIONS CONSELL ESCOLAR. 
 

Tots podem concloure que estem molt satisfets amb el resultat de les eleccions ja 
que valorem que els membres escollits per a formar part del Consell Escolar són 
associats de l'Ampa i compromesos per intentar aconseguir el millor pels nostres 
fills i filles. 
S'ha redactat una carta d'agraïment, la qual s'enviarà, via e-mail, a tots els pares i 
mares de l'escola, adjuntant a la mateixa el número de vots que han obtingut 
cadascú dels participants a les eleccions. 
 
Membres que formaran part del Consell escolar (eleccions 2013): 
 
 1- RAFAEL LATRE ANDRÉS......................................................93 
 2- JAVIER GUILLÉN APARICIO................................................88 
 3- MÓNICA FERNÁNDEZ DOMINGO......................................65 
 4- JOSE M. VIVES DÍAZ.............................................................54 
 5- ANTONIO PERIS SANCHIS...................................................53 
 6- ESTELA MARTÍNEZ SALVADOR.........................................52 
 
 7-JORDI BOLUDA VALLS..........................................................49 (SUPLENT) 
 
 

2. CONFIRMACIÓ/NOMENAMENT REPRESENTANT DE L'AMPA AL 
CONSELL ESCOLAR. 

 
El representant de l'AMPA al Consell Escolar és: Toni Fernàndez. 

 
3. DISTRIBUCIÓ CÀRRECS JUNTA. 

 
En la Junta d'avui es decideixen definitivament els càrrecs de les persones que 
formen part de la mateixa. La seua distribució queda de la següent manera: 

 
PRESIDENT: Jordi Boluda 
VICEPRESIDENTA: Mónica Fernández (CONSELL) 
SECRETÀRIA: Estela Martínez (CONSELL) 
TRESORER: Javier Guillén (CONSELL) 
VOCALS: 



Nacho Coller (Comissió Escola Pares) 
MªCarmen Rodríguez (C.Escola Pares) 
Jose Manuel Vives (C.Trobades, CONSELL) 
Paco Collado (C.Trobades) 
Rafael Latre (C. Menjador, C. Infraestructures, CONSELL) 
Fran Hernan (C.Infraestructures, C. Reciclatge de llibres) 
Sonia Muñoz (C.Rastrell Solidari) 
Cristina Requena (C. Extraescolars) 
Maite Civera (C. Extraescolars, C. Festes) 
Maria Díaz (C. Web) 
Rosa Rivera (C. Assumptes legals) 
 

Dintre d'aquest punt es parla que cal tenir en compte el tema del Reciclatge de 
llibres i que hauriem de parlar-ho al Consell escolar per intentar que el professorat 
s'implique de manera activa i es faça un esforç per tal de no anar sempre per la via 
fàcil de comprar i comprar llibres, sobre tot aquells que serveixen com a reforç, ja 
que els/les mestres són els/les que haurien de facilitar eixe material (entre altres) de 
manera que no implicara un cost per als pares i mares. Al igual que els/les mestres 
haurien de tenir en compte el preu el.levat dels llibres de l'alumnat de l'escola i fer 
alguna cosa al respecte. La mitja en Infantil són uns 90€ i en Primària 240€. S'hauria 
de tenir en compte que la crisi afecta a la majoria de les famílies que formen part de 
l'escola pública i defensar aquesta escola com a PÚBLICA i GRATUÏTA. 
 

4. PREPARACIÓ NADAL SOLIDARI/FESTA NADAL XIQUETS/ES 
 

Mónica explica que ha parlat amb l'Associació "Amigos de la calle". És una 
associació que es dedica a ajudar a totes aquelles persones que es troben sense sostre 
i vivint als carrers de València. Li han comentat que allò que més necessiten ara en 
hivern és roba interior (calçotets, calcetins, samarretes interiors ...etc.) i sobre tot 
d'home ja que majoritàriament les persones que viuen al carrer són homes. 
Es repartiran fulls amb la informació i la distribució de roba i talles per cicles. Es 
posarà una caixa a l’entrada de l’escola on cada xiquet/a podrà deixar el que puga o 
vulga portar. 
L'Ampa també es farà càrrec de la compra de roba interior per col.laborar amb 
l'Associació per ajudar a protegir-se del fred.  
El dijous 12 de desembre es reuneix amb Marga (cap d'estudis) per concretar el tema 
ja que és ella qui ha de gestionar que vinguen els voluntaris de l'Associació per fer 
unes xarrades als xiquets/es explicant la tasca tant important que fan amb la gent que 
viu als carrers de València. També ens comenta que s'intentaria projectar dos videos 
on ixen voluntaris de l'associació realitzant les diferents accions d'ajuda a aquestes 
persones. 
També proposa que no es quede tot ací i explica l'acció, més endavant, de la 
donació de sabatilles de deport que ja no s'utilitzen (aquesta iniciativa ja es porta 
fent a Barcelona). 
També es decideix fer como cada any una donació de llibres que es comprarà a les 
llibreries de pares/mares de l’escola (Pinzón, Railowsky i Leolo) 
 



5. PREPARACIÓ ASSEMBLEA RESUM DE L'ANY. 
 

L'Assemblea es deixa per després de les vacances de Nadal. 
 

6. DISTRIBUCIÓ DE FEINA/PRECS/PREGUNTES: 
INFRAESTRUCTURES/CALOR INFANTIL 
 
Només dona temps de decidir el tema de les Trobades. Paco comenta que va parlar 
amb l'Escola Cervantes, encarregats de portar a terme les Trobades d'aquest any 
vinent (2014). Ens informa que, ja porten molt de temps treballant i fent diferents 
gestions per la seva organització. La Junta decideix que el CEIP Santa Teresa no 
formarà part de l'organització de les Trobades però si que ens oferim a col.laborar 
amb ells per tot el que necessiten. 
 
 
HORA DE FINALITZACIÓ: 19.20h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
  
	  


