
ACTA DE LA JUNTA DE L'AMPA 

DATA: 19 de GENER de 2017
HORA DE COMENÇAMENT: 17:00 hores
LLOC: A l’aula-biblioteca de l'escola.

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

2. Nomenar el responsable de cadascuna de les comissions i decidir si es crea un
google groupe per treballar.

Comissió Responsable Correu elctrònic

Campament Lola

Econòmica Javi

Extraescolars Cris

Festes Raquel

Infraestructures Rafa

Intercultural Jodie

Aula de música

Vero preguntarà a Javier l'estatus
d'aquesta comissió. Es proposa
d' inc loure- la en la comiss ió
d'intercultural

Pedagògica Rosana

Trobades i promoció del valencià Paco

Comunicació Paula

-S'aprova la creació d'un Google group per treballar dins la junta. S'encarrega Vero de
crear-lo.

Previ:

-S'especifica que les comissions hauran de treballar de manera autònoma.

-Es comenten les modificacions de la web.

http://ampasantateresa.es/ampa/documents-de-lampa/


-Se li informa a Paula que per dimitir del Consell cal que envie a la Direcció del Centre
la seua dimissió firmada. El següent a la llista és Max.

3. Propostes d’accions per un menjador sostenible durant el curs 2016-17.
-S'aprova la proposta de la comissió del menjador respecte les accions a emprendre
durant el curs.
-Pilar explica que s'insisteix que s'anomenen els menjars pel seu nom.
-Hi ha una queixa respecte les faltes d'ortografia del menú que rebem els pares i les
mares. No es tanca una proposta concreta per millorar aquest aspecte, però estem
d'acord que s’ha de resoldre aquesta qüestió.

4. Festa Carnestoltes.
-Festes en general: s'aprova assignar responsables de muntar, recollir etc. per tal que
no siguen sempre els mateixos que en cada festa es carreguen de feina.
-Festa de carnestoltes:

-Disfresses: s'aprova proposar al claustre que el tema de carnestoltes siga
"dones famoses" per tal de treballar el tema de gènere en l'aula. Estela traslladarà la
proposta de la Junta a Isabel perquè es parle al claustre.

-Es proposa de fer una cercavila reivindicativa sota el lema "el barri que volem".
Aquesta proposta també es traslladarà a Isabel.

-El claustre ha de decidir quin dia es farà la festa, encara que probablement siga
el 24.2.2017.

-La comissió de festes s'encarrega de contactar amb la muixeranga (que farien
una exhibició a la plaça del Carme on ha d'acabar la cercavila) i amb un grup de
dolçainers i tabaleters perquè acompanyen la cercavila durant el recorregut. Es sospesa
la possibilitat de pagar als músics.

5. Hort urbà solar Jesuites-botànic.
En aquesta proposta es disposaria d’una parcela a l’hort urbà. És un projecte que
trigarà encara perquè cal fer molta burocracia. Es proposa portar-lo a l'Assemblea
perquè la Junta no pot assumir-ho. Raquel, qui ha fet la proposta té el suport moral de
la junta, en el sentit que, ens sembla una bona idea i si els pares i mares de l'escola s'hi
volen involucrar ens pareix una bona iniciativa, però a nivell organitzatiu, la Junta no
pot assumir més compromisos.

6. Informació Trobades.
Paco explica el tema de les samarretes (comandes i repartiment), concurs de fotografía,
el premi Sambori de literatura. També s’explica el repartiment de la Rifa de les
Trobades.

7. Precs i preguntes.

-Es parla sobre la proposta de la junta anterior que els representants de les comissions
assistisquen al consell escolar: Estela explica, després de parlar amb direcció que no
poden anar perquè  al consell escolar ja hi ha un representant de l'AMPA (Paco).
Excepcionalment podrien assistir-hi.



-Proposta de traslladar a l'assemblea la possibilitat de contractar cuidadors per als
xiquets dels pares de la Junta per tal de facilitar l'assistència a les reunions de la Junta.

-Proposta de traslladar a l'assemblea que les queixes, suggeriments etc. que puguen
tindre els pares respecte l'escola es traslladen als membres de la Junta per tal que
l'AMPA puga canalitzar adequadament aquestes queixes. Som i volem ser els seus
representants!

Finalització: 19h


