
ACTA JUNTA AMPA DIA 25 SETEMBRE 2017 

 

LLOC: AULA D’ANGLÈS- BIBLIOTECA COL·LEGI STA. TERESA 

HORA: 17:00H. 

ASSISTENTS: Estela (Presidenta), Mar (Secretària), Inés Bacigalupe, Rafa Latre, Pilar 

Valero, Raquel Tortosa, Miquel Serrano, Paco Collado, Maribel Bayona, Alberto, Àfrica 

Pons, Paula Roselló. 

 

 ORDRE DEL DIA: 

1- VALORACIÓ COMENÇAMENT DE CURS. 

2- CANDIDATURES NOVA JUNTA DIRECTIVA. 

3- SUBSTITUCIÓ REPRESENTANT AMPA CONSELL ESCOLAR. 

4- PREPARACIÓ ASSEMBLEA. 

5- PROPOSTES FESTA BENVINGUDA CURS 2017-18. 

6- INFORMACIÓ I NOUS PROJECTES COMISSIONS AMPA: 

 Comissió web. 

 Comissió extraescolars. 

 Comissió campament. 

 Comissió interculturalitat. 

 Comissió pedagògica. 

 Comissió Trobades i ús del valencià. 

 Comissió Econòmica.  

 Comissió menjador. 

 

7- PRECS I PREGUNTES. 

 

1.VALORACIÓ COMENÇAMENT DE CURS. 

L’entrada pel pati es valora positivament però es proposa que Infantil entre per la 

porta C/ Hort d’en Cendra, sobre tot els primers dies de curs, encara que suposem que 

no es pot perquè només hi ha una conserge. Es comenten noves normes de pati per 

part del claustre i s'aprofita per encarrilar el projecte del "Pati que volem". Es proposa 

millorar les vies de comunicació escola-pares/mares, AMPA-pares/mares. Per evitar 

confusions AMPA-escola, es proposa que l'AMPA deixe d'enviar comunicacions de 

l'escola. 

AMPA: informació via mail i circulars al tauló propi de l'AMPA. Via wattsapp només 

coses urgents. Fulla informativa de les funcions de l'AMPA en l'escola. Es portarà a 

Assemblea. 

 

2. CANDIDATURES NOVA JUNTA DIRECTIVA. 

Estela deixa el càrrec a partir de l’1 de novembre. Però estarà per ajudar en qualsevol 

dubte. 



 

Càrrecs necessaris: 

- President/a 

- Secretari/a: continuarà Mar Monsonís. 

-Tresorer/a: Inés es postula. 

Si fins a Nadal no hi ha substitució quedarà desert. Estela prepara un organigrama per 

facilitar la substitució. 

 

3. SUBSTITUCIÓ REPRESENTANT AMPA CONSELL ESCOLAR. 

Paco Collado, fins ara representant de l’Ampa al Consell Escolar, deixa el seu càrrec. La 

substituta és Clara Boj, mare de 3r d’Infantil. Es comunicarà a l'Assemblea. S'ha de fer 

un escrit que passe per registre a l'escola per tal d'informar al consell de la substitució. 

Tots els presents estan d’acord amb Clara com a substituta al Consell Escolar. 

 

4. PREPARACIÓ ASSEMBLEA. 

A banda de l'ordre del dia ja acordada no hi ha noves aportacions. 

 

5. PROPOSTES FESTA BENVINGUDA CURS 2017-18. 

Proposta d'Estela: Espectacle que combina diferents disciplines, sobretot la circense  

"Zapatos en el aire" d’Scura Splats. Preu: entre 700/800 euros. La companyia té 

disponibilitat els dies 9 i 10 de novembre. La comissió de festes demana un pressupost 

anual per agilitzar l'organització de les festes. 

 

6. INFORMACIÓ I NOUS PROJECTES COMISSIONS AMPA: 

 

Comissió web: Han tornat els diners de l'any passat del canvi de domini. Via lliure per 

renovar el contracte de la web i del domini.  

Comissió extraescolars: es valora positivament el nou procediment per apuntar-se a les 

extraescolars. Es discuteix sobre la quota de 10 euros per a famílies que no són de 

l'AMPA.  

Comissió campament: Ho organitzaran Rafa i Estela. Es planteja que aquest any els 

xiquets/es puguen triar ells el lloc del campament. 

Comissió interculturalitat: Hi ha diversos projectes de la comissió que s'han d'anar 

perfilant al llarg del curs. Continuen treballant-hi i en quan tinguen algun projecte més 

definit el presentaran a la Junta. 

Comissió pedagògica: es proposa iniciar sessions de formació / informació obertes a 

pares i mestres de cara a millorar la innovació en el projecte pedagògic del centre. 

Comissió Trobades i ús del valencià: Paco s'ho deixa. 

Comissió Econòmica: Javi no està, no es pot informar. 

Comissió menjador: Falta fer un taller organitzat per VSF, que ja es va iniciar al Juny. 

Han de proposar data. Se n'ha anat Vero de la comissió de menjador de l’Ampa i es 



postula Alicia Alonso. Proposen una dinàmica per l'esmorzar perquè hi haja temps per 

esmorzar tranquil·lament. Es comunicarà al Consell.  

Hi ha tres encarregats del menjador per part de l'escola (Isabel, Marga i Mireia).  

Canvi de menjador: preparar bé l'Assemblea sobre el procediment per escollir 

l’empresa de menjador. 

 

 

 

 

 
 

 


