ACTA JUNTA DE L'AMPA DEL CEP SANTA TERESA
DATA: 22 d'octubre de 2013
HORA DE COMENÇAMENT: 17:15 hores
ASSISTENTS: Javier Guillén, Cristina Requena, Jordi Boluda, Paco Collado, Purificació
Pinter, Estela Martínez i Rafael Lastre.
ORDRE DEL DIA
1. ACCIONS DAVANT LA VAGA DEL DIJOUS 24 D'OCTUBRE
Davant el recolzament de la vaga convocada per al dijous 24 d'octubre, tal i com es
va acordar en l'assamblea de l'AMPA el dia 16 d'octubre, avui s'ha decidit anar tots
junts a la manifestació amb una "pancarta" que ja està feta de manisfestacions
anteriors i que continua sent adient per la propera. La convocatòria de la vaga és a
les 18.30h. L'eixida i concentració de tots els pares i mares serà a les 19h. en la Pl.
Sant Agustí, concretament en els jardins de l'esglèsia.
2. ORGANITZACIÓ DE LA JUNTA/COMISSIONS/CÀRRECS
President/a:
Vicepresident/a:
Secretària: Estela Martínez
Tresorer: Javier Guillén
Vocals:
Respecte a les persones que componen la junta, s'ha decidit que durant els propers
dies es concretaran els càrrecs que falten de manera definitiva o durant el temps que
s'acorde però tenir-lo clar per poder fer ús de les funcions que a cada membre li
corresponen a nivell legal. I també tenir clar quines són aquelles persones que
compondran la Junta com a vocals.
Les COMISSIONS són:
• Comissió de menjador: Rafael Latre.
Respecte al menjador, es fa la proposta de canviar el preu del menjador per l'any
vinent, ajustant el seu preu a la baixa.
Se li ha passat a Jordi els pressupostos del l'any 2013-14 i el balanç econòmicmenjador de l'any 2012-13 per a que els puge a la web.
• Comissió d'infrastructures: Rafael Latre.
Es torna acordar mirar el tema de la calor a les classe d'Infantil.
•
•
•
•

Comissió de mercat solidari:Sonia Muñoz
Comissió de festes: Maite Civera
Comissió d'extraescolars: Maite Civera i Cristina Requena
Comissió de Trobades pel Valencià: Jose Manuel vives i Paco Collado

•
•
•
•
•

Comissió de reciclatge de llibres: Rosa Ribera
Comissió de transició a la ESO: Beatriz Codoñer
Escola de Pares: Nacho Coller i Violeta
Comunicació, gestió del correu electrònic: Mónica Fernández
Pàgina web: María Díaz i Jordi Boluda

Una vegada s'ha parlat i decidit que en la propera Junta quedarà completada la nova Junta,
els seus càrrecs i comissions i es passarà a la seua aprovació, s'ha fet també la proposta de
crear una comissió per canviar els estatuts per tal d'actualitzar-los o modificarlos.
Al igual que també a tornat a eixir un tema, del qual, no ens hem d'oblidar, que és:
REVISAR els reglaments dintre del Projecte educatiu del menjador, punt 12 de l'apartat
XII, referit a normes de funcionament, establint un protocol quan un xiquet/a no controla
esfínters.
Finalització de la Junta a les 18:45 hores.

