
ACTA JUNTA AMPA CEIP SANTA TERESA

DIA: 8 DE MAIG DE 2017
HORA: 17.30h.
LLOC: A la Plaça del Carmen.
ASSISTENTS: Estela, Cristina, Raquel, Rosa, Rosana, Coloma, Marina, Diego, Miquel.

ORDRE DEL DIA:

1. Informació sobre nous horaris escolars: jornada formativa i/o jornada
continua. Plantejament de com informar i fer el sondeig a les famílies.

Raquel informa que hi ha un decret que especifica que la jornada formativa no entra
dintre del termini de canvi d’horari escolar, per tant, hi ha de temps fins el 15 de juny
per presentar a Conselleria la proposta de vesprada formativa. Però primer cal fer
l’enquesta o sondeig a totes les famílies de l’escola per veure si la majoria estan a favor
o no i després portar-lo al consell escolar per la seua aprovació. Es planteja com
informar a les famílies perquè tinguen clar quin són els canvis que hi haurien i quines
solucions hi han. Durant dues setmanes es buscarà tota la informació i es plantejarà
com fer l’enquesta. A partir del dia 22 de maig caldria fer l’enquesta, per tant, el dia 19
de maig caldria tindre tota la informació preparada.
Es parla de la Jornada Continua, els membres del Consell informen que el Claustre
comença a estar a favor de la seua implantació, encara que no tots estan pel canvi,
però actualmente una majoria així ho vol. Cal que sapiguen quines són les prioritats de
les famílies, ja que l’escola no té projecte de jornada continua i per tant caldria fer-lo
però als mestres els agradaría saber quines són les intencions de la majoria de les
famílies ja que fer el projecte és costós. Es planteja que per al curs vinent es farà el
sondeig i es crea una comissió per dissenyar la campanya i mirar com organitzar-la. Cal
que hi haja gent que defense les dues postures per informar a les famílies. 
Estela trucarà a FAPA per informar-se de la Jornada continua en altres escoles, com ho
fan. També li enviarà a Raquel el que hi ha de l’any passat de la vesprada formativa.

2. Informació Comissió menjador. 
Pilar està un poc cansada de veure que els esforços de vegades no donen fruit, tot i
això, tota la Junta està d’acord en que continuem avançant per portar a la nostra escola
un menjador sostenible i ecològic. Alguns dels resultats de la visita de la Fundació
Navarro al menjador de l’escola ha sigut que: hi ha un desequilibri nutricional. 
Des de les Ampas s’estan impartint uns cursos de formació i conscienciació a totes els
pares i mares de part de VSF Justicia Alimentaria. Són tres mòduls de 1h i 45 min, per
tant s’hauria de fer en tres dies diferents. Es proposa fer el Mòdul 1 el dia 24 d emaig
2017. Estela li passarà tota aquesta información a Isabel.
Es proposa fer una Assemblea extraordinària el dilluns 29 de maig per parlar del tema
de menjador i plantejar una nova empresa.

3. Informació Comissió d'extraescolars. Informar sondeig realitzat i
Festival/Mostra Extraescolars.

La comissió d’extraescolars explica com va el sondeig que s’ha fet de les activitats.
Només s’han recaptat 50 enquestes, de les quals 20 SI que volen escola de Nadal, de
Pasqua i d’Estiu. Encara no tenen una valoració definitiva però si que veuen que la



majoria de pares d’infantil demanen més información dels seus fills i filles a les
extraescolars.
El 25 de maig es realitzarà el Festival de les Exraescolars.
Rosa farà la circular i li l’enviarà a Estela per fer el mail massiu.
Es proposa donar als xiquets i xiquetes “flashos” de gel, o gelat artesanal de Pepe Mart
tal i com proposa Coloma. Pilar mirarà pressupost i el passarà a Junta.
Caldrà demanar monitor/a per a la porta.
L’extraescolar d’escacs proposa fer una mena de torneig al pati el dia de l’Assemblea
general del dia 14 de Juny.
Estela parlarà amb Jaime Linares per a que li explique l’extraescolar de cine i teatre.

4. Agenda escolar curs 2017-18.
Com no està Javi no ho pot explicar però Estela informa que Cèlia ja està fent com a
activitat el dibuix per l’agenda amb els de 6é de Primària.

5. Campament d'estiu 2017.
Tampoc està la persona encarregada però Estela explica que ja s’ha enviat tota la
informació a les famílies i està gestionat-se el que falta.

6. Precs i preguntes: Debatre, de nou, si disposar o no de cuidador/a per les
Juntes, Proposta de Patis coeducatius, Programa “A l’eixida de classe”per
promocionar hàbits de vida saludable,..etc.)

S’acorda que posar cuidadors/es per fer les Juntes és una despessa prou elevada durant un any
i no és una despessa igual que fer un assemblea que és per tota l’escola.

La proposta de patis coeducatius es deixa per un altre dia.  Respecte al programa “ A l’eixida de
classe” s’enviarà la info a les famílies.

Estela informa que cal anar fent les memòries del curs, perquè no ens pille de sorpresa. Enviarà
un model de memòria perquè puguen fer-la.


