ACTA DE L'ASSEMBLEA
DE PARES I MARES DE L'ESCOLA SANTA TERESA
16 D´OCTUBRE DE 2013.
Dimecres 16 d´Octubre de 2013, a les 17:30h en primera convocatòria i 17:45 h en segona
convocatòria, al menjador de l'escola té lloc l'Assemblea de l'Associació de Pares i Mares del
C.P. Santa Teresa de València amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea anterior (podeu consultar-la al següent
enllaç http://ampasantateresa.es/index.php/es/ampa/documents-d-interes.html )
2. Ratificació de la quota de l'AMPA 2013-14.
3. Tancament memòria econòmica 2012-13.
4. Substitució de baixes de la junta del AMPA: presentació de candidatures, forma d’elecció i
votació.
5. Preparació eleccions Consell Escolar (28 novembre) i presentació del representant del
AMPA al Consell.
6. Precs i preguntes.
Presidenta: Mónica Fernández (en funcions)
Secretària: Maite Civera (en funciones)
Tresorer: Javier Guillén.
Assistents: 54.
1. Lectura i aprovació del acta de l`assemblea anterior (del 17 de juny de 2013)
La presidenta informa de que el acta de la darrera assemblea del 17 estava a la web i abans de
la seua aprovació es pregunta si hi ha cap esmena. Hi ha una presentada per Miriam Daríes,
Mercedes Alonso y Lucía Juan corresponent a la comissió de menjador del Consell i
d'extraescolars que posa de manifest que estes comissions han aportat els informes
corresponents, que s’inclou al acta i es aprovada.

2. Ratificació de la quota del AMPA 2013-2014.
S'informa sobre la intenció de mantindre la mateixa quota d'inscripció a l'AMPA i l'increment de
la quota de l'assegurança escolar.
Javier, tresorer de l'AMPA, explica els motius pels quals es va decidir fer el pagament abans de
ratificar-ho en Assemblea i demana disculpes per les molèsties ocasionades a algunes
persones.
Manteniment de la quota: sobre els comptes de l'any hi ha un excedent de 38 EUR, incloent
una despesa extra de 450 EUR per les cadires de l'estrena de la pel·lícula.
Assegurança escolar: Increment de la quota a causa de l'alt índex de sinistralitat.

Votació per establir el manteniment o no de la quota del AMPA:
-Sí 33
-No: 4
-Abstencions: 9
APROVADA
3. Tancament memòria econòmica 2012-13.
Quant a la memòria econòmica del curs anterior, igual que la resta de la memòria, no s'ha
pogut fer-la arribar amb anterioritat, es queda que es penjarà en la web de l'AMPA i aquest
tema es tractarà en la pròxima Assemblea.
Es fa una lectura-resum de la memòria econòmica, on es posa de manifest la preocupació per
les despeses bancaries en comissions per transferències. Es buscarà informació de banca per
internet, Triodos, ING direct…
4. Substitució de les baixes de la junta: presentació de candidatures, forma d’elecció i
votació.
Hi ha una única proposta per a la substitució dels membres vacants de la junta de l'AMPA
presentada per la junta ja existent. Es proposa un o dos representants per cada una de les
comissions existents, als que s’afegiran més membres que vulguen participar.
Es fa la lectura de les comissions proposades:
Menjador: Rafa Latre.
Transició a l`institut: Beatriu Codonyer.
Infraestructures: Rafa Latre.
Comunicació: Mónica Fernández.
Mercat solidari: Sonia Muñoz.
Festes: Maite Civera.
Extraescolars: Cristina Requena i Maite Civera.
Trobades: Jose Manuel vives.
Pàgina Web: María Díaz i Jordi Boluda.
Escola de pares: Nacho Coller.
Reciclatge: Rosa Ribera.
Altres: Tresorer: Javier Guillén.
Secretària: Estela Martínez.
Altres pares i mares volen participar com a vocals com Violeta.
Queden vacants el lloc de president i vicepresident que seran triats pels membres de la junta
d'entre els seus representants.

S'obri un debat on es posen de manifest diverses postures respecte a la presa de decisions en
les juntes de l'Ampa.
Enguany només els membres de la junta tenen vot en les decisions que s'adopten en junta,
encara que tots els membres de l'Ampa tenen veu ja que estes són obertes i sempre es
convoca a acudir a tots els membres de l'Ampa. A pesar de tot, a les juntes hi ha hagut
escassa assistència i molt poca gent ha treballat en comissions.
Algunes persones diuen no acudir a les juntes perquè no poden prendre decisions, altres diuen
que "no s'ha donat oportunitat als membres del Consell". Es posa de manifest que mai s'ha
pres cap decisió amb vot en junta i s'invita a la gent a acudir a treballar i participar en les
activitats que es proposen així com en les comissions, que queden obertes a tots els membres
de l'AMPA. Es demana posicionament a la junta. Se sol·licita votació per a decidir vot en junta.
- La junta es posiciona en el manteniment del vot únicament als membres de la junta de l'AMPA.
- Una altra posició és que el vot hauria de ser de qualsevol que vaja a les juntes.
- La tercera, veu i vot per a qualsevol de les persones que estiguen treballant en les comissions
de l'AMPA .
Es posposa el tema tractat ja que açò va ser tractat i aprovat el curs passat.

Votació para aprovar la proposta de membres de la junta i comissions:
-Sí: 33
-No: 0
-Abstencions: 10
APROVADA

5. Preparació eleccions Consell Escolar (28 novembre) i presentació del representant
del AMPA al Consell.
En l'assemblea de juny, es va parlar de les eleccions al consell escolar, cal cobrir uns quants
llocs:
“ revisades les actes del Consell, s'han de convocar el proper curs eleccions de representants
de pares i mares per a cobrir cinc llocs.
Cessen per finalització del període per al qual van ser elegits Jose, Lucía en substitució
d'Albert i Fran (de baixa per no ser pare del centre).
També s'han de cobrir els llocs que ocupaven Natxo, Berta i Conxa ja que no queden
substituts que puguen ocupar les vacants.
Continuen per a dos anys més Lola, Mercedes i Josefina.”
Lola ha dimitit este any.

L'AMPA també ha de triar el seu representant al Consell escolar, per que la presidenta de l'any
passat és baixa per no ser mare del centre enguany. En l'últim Consell va acudir Javi (tresorer)
en substitució d'Eva Caro (expresidenta).
S'anima a tots els membres de l'AMPA a presentar la seua candidatura individual, o col·lectiva
en representació de l'AMPA. Es proposa ficar a tots els membres de l'AMPA com a substituts
per a evitar el buit dels anys passats (Rafa).
6. Precs i preguntes:
- Se sol·licita representant de l`Ampa de 1er d`infantil.
-Vaga del proper 24 d`Octubre, posicionament del AMPA:
Votació de recolzament a la vaga:
-Sí: 40
-No: 2
-Abstencions: 1
APROVADA
18.30 FINALITZACIÓ DE LA JUNTA

