
ACTA JUNTA AMPA CEIP SANTA TERESA 

DIA: Dimarts 13 de desembre. 

LLOC: Biblioteca de l’Escola. 

HORA DE COMENÇAMENT: 17:15h. 

ASSISTENTS: Mónica Fernández, Rosa Ribera, Javi, Paco Collado, Diego, Miquel Serrano, Mar, 
Raquel, Cristina Pepiol, Pilar Valero, Vero Trasancos, Àfrica, Estela, Paula. 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de les dos actes anteriors, penjades a la web. 

Són aprovades sense cap esmena. 

2. Decidir amb responsabilitat les persones que ocuparan els càrrecs vacants dintre de l’Equip 

Directiu de la Junta Ampa (President/a i vicepresident/a) i distribuir les feines que es queden 

vacants i que són necessàries per al bon funcionament de l’Ampa. 

Després de preguntar i comprovar una vegada més que no hi ha ningú que vulga ocupar el càrrec de 

president/a, Estela finalment decideix que podria responsabilitzar-se del càrrec però només fins la fi 

del curs escolar (juny 2017), a l’espera i confiança que durant el que queda de curs hi haja gent que 

agafe interés i es vaja informant de les feines que calen fer dintre de la Junta per ocupar el futur 

càrrec de president i vicepresidenta, ja que Estela, no té cap intenció de continuar sent presidenta 

pel curs vinent, per tant, demana que no es canvie al registre la Junta Directiva fins el curs 2017-18 

que hi haurà un nou president/a i així evitar la feina que això comporta. Vero es postula per acceptar 

conjuntament amb Estela, el càrrec de vicepresidenta. 

Diego, pare d’Infantil, està disposat a assumir el càrrec de president per al proper curs si així 

s’estima. 

Mónica passa les feines que cal distribuir ja que a partir d’ara ella deixa d’estar activa dintre de la 

Junta directiva: 

 FOTOS fi de curs: Les farà Rosa i Diego. 

 MAILING: Estela 

 AGENDA ESCOLAR: Organitzar concurs per la portada en 6é. Javi i Paula. 

 WEB: Paula i Diego. 

 FEDERACIÓ: Deixa de ser independent i passarà a gestionar-se des de les extraescolars. 

Vero farà una llista on estaran recollits els mails i wassups de la gent de la Junta.  

3. Nomenar un responsable de cadascuna de les comissions amb la finalitat de transmetre la 

informació a les Juntes.  

Caldrà informar a totes les comissions que per la propera Junta tinguen el nom del responsable. 



Quan estiga el mail de tots es podrà fer via wasup. 

4. Parlar sobre el canvi d’horari. 

Decidir quan tornar a fer la votació. Fer una Junta per parlar i decidir com fer l’horari i si cal demanar 

horari per fer vesprada lliure o jornada continua. Es crea una comissió d’horari en la qual treballaran 

Àfrica i Raquel, de les quals cadascuna té un punt de vista diferent i això està bé. 

5. Informació del nombre d’associats any 2016-17. 

A data 13 de desembre hi ha 116 famílies associades a l’Ampa, 15 famílies menys que l‘any passat. 

Uns 500€ menys de pressupost. Javi informa que hi ha dos famílies que han pagat però que no han 

posat cap nom i no se sap qui són. 

6. Informació de la quantitat de sol·licituds d’ajudes a famílies de l’escola.  

De moment no hi ha cap informació, ja que normalment les ajudes més sol·licitades eren per als 

llibres i per a l’assegurança escolar, al no haver-hi assegurança i els llibres gratuïts s’han reduït les 

ajudes. No se sap si més endavant, des de l’escola es demane ajuda per algunes famílies per  

costejar el cost d’alguna eixida d’extraescolar. 

7. Nomenar una persona apoderada per al compte corrent de l’AMPA. 

Es tracta d’una persona que tinga accés al compte corrent per vetllar pel bon ús dels diners de 

l’associació. Serà Rosa Ribera. 

8. Festa de nadal. 

La comissió explica com han proposat la festa. Es va enviar un mail i també un wassup amb la 

informació. De nou allí ho expliquen i queda de la següent manera: Javi preguntarà a la panaderia 

Dorita el preu de fer coques de llanda per al berenar. Estela informarà Cristina que es pose en 

contacte amb Catering Russafa per saber quan ens cobraria per fer la xocolata per a berenar. 

Estela el dia de la festa anirà i ajudarà a posar l’equip de música. També se li avisarà a Rafa per 

ajudar en la infraestructura si cal. 

9. Menjador. 

Després de valorar i aclarir els motius que van portar a la cancel·lació del curs del berenar saludable, 

s’especifica entre altres coses que cal tindre en compte que per demanar monitors per fer qualsevol 

activitats s’hi ha d’aprovar per Junta perquè hi ha una despessa econòmica. 

Les coses importants fer-les via mail, no per wasup. 

Pilar i Vero informen que enviaran fulla de ruta per que s’ho lligen tots. 

Estela anota una sèrie de qüestions que cal aclarir amb Isabel per després passar la informació. 

10. Festa de la Infantessa de la S.C. El Micalet.  

Estela explica que ha rebut la informació de la Festa de la Infantesa  per segon any, sent aquest el 



80 aniversari des que es va fer la primera i única cavalcada l’any 1937, en temps de la República. 

L’any passat es va col·laborar amb 100€, aquest any com són menys associats col·laborarem amb 

80€. Estela enviarà un mail a Rafa de la S.C.Micalet per explicar-li que anirà al Micalet a per cartells 

per posar-los a l’escola i els donarà l’aportació de 80€. 

11. FAPA València. Carta.  

Explica que s’ha rebut una carta de FAPA per actualitzar les dades de l’Ampa i la persona 

responsable i que es vincula  amb l’associació. Abans era Mónica i ara serà Estela, com a presidenta 

en funcions. 

12. Obrir un apartat de queixes que arriben des de la comunitat educativa. 

Caldrà parlar-lo en una pròxima Junta. 

13. Precs i preguntes. 

Javi necessita Acta de la Junta per portar-la al banc. 

Diego i Paula canviaran la pàgina web a wordpress i l’allotjament ja que serà més barat. 

Es tornaran 60€ a l’Ampa ja que de la web s’estaven cobran unes coses que no s’utilitzaven. 

Proposar a l’Assemblea si es pot posar un monitor per a fer les Juntes. 

Hort Urbà solar Jesuites-Botànic: Paco explica el projecte una vegada més. Actualment s’està fent 

una associació, estan creant-la encara, es a dir estan  en un procés burocràtic. Conveni amb la 

Universitat i l’Ajuntament. Es pregunta si hi ha algú interessat. Raquel està interessada però voldria 

saber si des de l’Ampa hi ha un interés ja que no li agradaria fer la feina en balde. 

 

Finalització: 19.30h. 


