
ACTA JUNTA AMPA CEIP SANTA TERESA

DIA: Dijous 30 de març de 2017.

LLOC: Biblioteca de l’Escola.

HORA DE COMENÇAMENT: 17:15h.

1- Trobades escoles.
- Samarretes, díptics... repartits

- Sambori 3 i 5 anys han guanyat. Dimarts 4 a les 18:00h entrega de premis al Teatre  

Principal.
- Trobada musical: no participem

DIA DE LES TROBADES:
- Tallers de 6é: collarets

- Muntar parada i dur banderoles. 

- CONVOCATÒRIA: A les 10:15h a l’Institut Lluis Vives. L’eixida és a les 10:30 des del 

carrer Xàtiva. El material es quedarà a la porta de l'escola (entre l'escola i la tanca) i 
Rafa (l'avisarà Estela) estarà a les 9:00 per obrir. Per MUNTAR queden: Rafaela, Paco, 
Mar, Rosa (amb carro), Maribel i Estela (amb carro). DESMUNTAR HO FAN ELS DE 6É.

2- Menjador.
Es farà una formació per part de veterinaris sense fronteres.
Rosa enviarà un mail a la comissió menjador del Consell per concretar i informar o sol·licitar 
reunió amb la comissió menjador de l’Ampa.

S'avança el punt 4 per qüestions d'organització:

4- Horari escolar.
S'està discutint al claustre la introducció de la jornada intensiva. Els mestres volen saber 
l'opinió dels pares.
Es manté la proposta de l'any passat de jornada de formació. Com que encara hi ha dubtes, 
aquest tema queda a discussió.

3- Hort d'en cendra
Paula explica la proposta per millorar el projecte d'urbanització del carrer. Es planteja com fer 
pressió perquè es duga a terme aquesta proposta:

- Implicació de la directiva.

- Coordinació amb l'institut (Mar es compromet a contactar amb el cap d'estudis de l'IES 
Barri del Carme).

- Bústia de propostes de Compromís.



5- Finances.
S'acorda publicar els comptes a la web perquè els pares i mares puguen saber en què es gasta 
els diners l'AMPA
Es proposa fer una junta especial per tractar temes d'economia. Es proposa de fer un 
pressupost anual aproximat i concretar en què utilitzar els diners i la quantitat a disposar per 
cada activitat.


