
ACTA JUNTA DE L'AMPA DEL CEP SANTA TERESA 
 
DATA: 28 de maig de 2014 
HORA DE COMENÇAMENT: 17:30 hores 
ASSISTENTS: Jordi Boluda, Mónica Fernández, Cristina Requena, Paco Collado,  Estela 
Martínez, Rafael Latre, Rosa Ribera, Fran Hernan, Mª Carmen Rodriguez i Raquel Ramos. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. PREPARACIÓ TROBADES (si es possible que vinga algun pare/mare de sisè per tal 

d'organitzar els xiquets/es pel diumenge). 
 
Com ja es va acordar en una Junta anterior, el Taller de les Trobades 2014 que realitzaran 
els/les alumnes de sisè curs serà: polseres i clauers de gometes verdes (color de l'educació) 
amb anelles on poder escriure.  
La convocatòria de pares i mares de sisè es resumeix en només l'assistència d'una mare, 
Raquel, la qual queda encarregada d'avisar als xiquets/es, pares, mares i/o tutors de sisè per 
confirmar la col·laboració en el Taller de les Trobades, fent torns entre ells.  
Per poder explicar el desenvolupament del Taller i la seua realització, es confirma que el 
dijous a les 15:30h aniran a classe de sisè: Mónica i Raquel.    
La mestra Pilar Arnau ja està avisada. 
 
El diumenge 1 de Juny, dia de les Trobades d'Escola Valenciana: els encarregats d'anar a 
muntar la carpa de l'escola al lloc indicat són: Rafa i Fran. a les 9:00h. 
Totes les persones de l'escola Santa Teresa que vulguen anar amb la cercavila es 
concentraran a les 9:45h. davant el casal faller del carrer Nàquera. 

 
2. EXTRAESCOLARS CURS 2014/15. 

 
Cristina explica que estan treballant encara amb el tema. Rosa, mare de 1er d'Infantil 
proposa que l'extraescolar de Jardí musical es puga realitzar en un horari més adient per als 
xiquets/es d'Infantil, ja que són els més menuts i ja porten tot el dia a l'escola per que 
tinguen que quedar-se un hora més, fins les 18h. Ella proposa l'horari de migdia. S'informa 
que aquesta extraescolar té aquest horari degut a la falta d'horaris per realitzar totes les 
activitats que es proposen al migdia, però s'acorda tenir-lo en compte i a més a més es 
considera molt raonable. 
Es parla de proposar a l'empresa AUCA fer un Festival amb totes les extraescolar per tal 
d'evitar que quasi tots els dies els pares/mares hagen d'anar a partir de les 13:00h per poder 
vore les mostres de totes les activitats. 
També es proposa que les activitats extraescolars no estiguen lligades obligatòriament a 
quedar-se a dinar al menjador. 
 
 

3. FOTO DE CLASSE. 
 

Fran s'encarregarà de fer totes les fotos dels xiquets/es de cada classe, des de 1er Infantil 
fins 6é de Primària. 



 
4. FESTA FI DE CURS. 

 
Es deixa per parlar més endavant. 
Rosa, mare de 1er d'Infantil avisarà als nous xiquets/es que han d'entrar a l'escola el proper 
curs per poder participar de la festa.  
S'informa, com cada any, de col·laborar en la festa portant menjar entre tots. Però, de tota 
manera, cal senyalar que aquest tema es concretarà més endavant. 
 

5. MEMÒRIA DEL CURS. 
 

S'informa que cada comissió vaja realitzant la memòria del curs per poder-la penjar a la 
web abans de l'última Assemblea del curs.  
 

6. LLIBRE RECICLAT. 
 

Es proposa fer una xicoteta campanya per recollir tots els llibres possibles per continuar 
creant el banc de llibres reciclats. Les persones encarregades de la comissió del reciclatge 
de  llibres seran: Fran i MªCarmen. 
 

7. PROPOSTES REVISTA, DISTRIBUCIÓ TREBALLS. 
 

Primer de tot, cal tenir en compte que la Revista és un projecte que va ser aprovat pel 
Consell i per tant, la comissió pedagògica del mateix és l'encarregada de decidir el 
contingut i la forma d'aquest projecte. Però des de l'AMPA s'intentarà materialitzar-lo, es a 
dir, un pare de l'Associació, concretament Jordi Boluda (president) realitzarà la maquetació 
digital de la revista. 
Estela explica que demà dijous 29 de maig hi ha reunió de la comissió pedagògica per 
parlar d'aquest projecte. Es mirarà de poder fer el primer número de la Revista abans que 
acabe el curs ja que és molt precipitat i segurament no dona temps de fer la proposta de 
Revista que hi havia en un primer moment.  De tota manera, es planteja una nova proposta, 
amb la qual, es puga fer un repàs amb fotografies de tot allò que ha passat durant el curs i 
que els interesse als alumnes.  
No hi ha ninguna conclusió ja que es deixa en l'aire i a l'espera de saber que és allò que ha 
decidit la comissió pedagògica del consell.  
Les persones que assisteixen a la Junta de l'Ampa mostren el seu recolzament per què  puga 
eixir una revista a final del curs. 
 
 

8. DISTRIBUCIÓ DE FEINA/ PRECS/ PREGUNTES: INFRAESTRUCTURES 
/CALOR INFANTIL... 
 

Rosa explica la proposta de fer un Jardí vertical al pati de l'escola. De nou, es posa damunt 
la taula una iniciativa que ja es va aprovar en el seu moment en el Consell i que per 
diferents motius mai no  s'ha posat en pràctica. Es proposa per tant, poder portar o 
continuar endavant  el projecte. 
Al pròxim consell s'inclourà el punt de: canviar el pati. 



També recorda a tots els presents i per que Mónica envie un mailing que el pròxim 
divendres en Hort d'En Cendra, solar davant de la porta principal del col.legi Santa Teresa, 
hi haurà berenar d’estiu organitzat pel Col·lectiu de mares i pares de Ciutat Vella. Els 
motius són per reivindicar un cop més el barri, les millores que necessita i en aquest cas en 
concret, per fer força per que no s'aparque i facen una mena de parc on hi hagen bancs i 
millores per que els xiquets/es puguen gaudir d'un espai net i sense perills davant l'escola. 
 
  
 
Finalització de la Junta a les 18:30 hores. 
 
 
 
 
 
       Secretària 
 
	  


