ACTA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP SANTA TERESA
DATA: 22 de SETEMBRE de 2016
LLOC: Plaça de la Creu. Barri del Carme.
HORA DE COMENÇAMENT: 18:00 hores.
ASSISTENTS: Javier, Rafa, Mónica, Paco, Estela, Rosana, Paula, Coloma, Cristina, Rafaela, Inés,
Miquel, Cris, i altres mares i pares de l’escola.

ORDRE DEL DIA
1.Proposta canvi d’Equip Directiu Junta.
Després d’haver informat a l’anterior assemblea que el càrrec de President i vicepresidenta queda
vacant, es planteja qui podria ocupar-los ja que als Estatuts consta que és d’obligat compliment que
estiguen els dos càrrecs. No hi ha ningú que es postule en aquests moments. Se li convida a Estela a
què ocupe el càrrec de Presidenta però ella no vol. Es decideix deixar aquest punt per a una pròxima
Junta on caldrà decidir quines persones passen a formar part de l’Equip Directiu. Si hi ha algú que
tinga ganes de treballar per l’AMPA i l’escola a la pròxima Junta es pot postular.
2.Valoració començament de curs.
La valoració ha sigut molt positiva. Tot ha anat molt bé, sense cap incident o queixa. L’única cosa que
cal assenyalar és que continuem amb la problemàtica de la calor però que ja està encaminada cap a
una solució. Al punt 5é s’explicarà.
3.Comisió menjador.
En aquest punt s’explica el malentés a l’hora de decidir l’empresa del menjador. Les persones que
formen part de la comissió de menjador han anat treballant tot l’any per intentar implantar a
l’escola un menjador sostenible. La majoria de pares i mares estan d’acord en què aquest canvi puga
ser real a la nostra escola. Aquest punt es va tractar a l’Assemblea de juny però no es va acordar res
en concret en quant al canvi o vot al Consell Escolar. També s’explica que només la comissió sabia el
que es va acordar en les seves reunions però suposem que com eren dates molt complicades per les
vacances d’estiu molts pares/mares no van poder anar al Consell i la Junta tampoc es va poder reunir
per acordar res, per tant, al Consell cadascú dels presents va votar lliurement. (Resum Consell 19
juliol 2016)
Després d’aclarir el malentés s’arriba a l’acord que cal especificar quin será el funcionament o
procediment a seguir alhora de decidir les coses importants i és el següent: les comissions no són
vinculants, treballen en unes feines concretes. Les comissions traslladaran la informació a la Junta i
en ella es votarà la solució o es decidirà si portar o no a l’assemblea per fer una votació assemblaria.
Cal recordar que a les Juntes tota persona que vinga té veu i pot opinar d’allò que vulga però només
tenen dret a vot les persones que formen la Junta (equip directiu i vocals). Aquest és un tema que
està aprovat en assemblea de fa uns quants anys.
Per acabar amb el tema del menjador, Javi proposa que en maig es podria fer una anàlisi i veure com
ha funcionat aquest any l’empresa catering russafa respecte a la sostenibilitat i altres canvis que se li
van demanar i tot es parlarà en Junta. Tots estan d’acord.

Cal puntualitzar que l’intentar canviar d’empresa no és perquè amb Catering Russafa estiguem
malament o no agrade sinó que es tracta d’avançar cap a un menjador sostenible i per millorar la
qualitat de l’alimentació dels xiquets i xiquetes de l’escola. Aquests canvis també se li ha oferit fer a
l’actual empresa de menjador.
4.Proposta pintar pati.
Aquest és un tema difícil de digerir degut als diversos impediments que ens anem trobant pel camí
alhora de materialitzar el projecte que ja té 2 anys. Al setembre s’anava a començar però des
d’inspecció es paralitza pel tema del patrimoni protegit. S’acorda que Estela parlarà en Josep perquè
li explique els motius i saber com està el tema.
5.Calor infantil.
El projecte està aprovat des de Conselleria. Només cal esperar a la seua adjudicació. Està en procés
de licitació. És a concurs restringit, es a dir, no és públic. En desembre Rafa tornarà a informar-se per
saber en quin punt es troba. Segons el que li diguen avaluarem com està el tema i si no tenim un
termini d’execució prendrem les accions pertinents.
6.Preparació assemblea i festa inici de curs.
S’acorda fer l’Assemblea i la festa fi de curs el dijous 6 d’octubre. Es parla que en compte de fer un
altra vegada “Mostra de coques de llanda”, siga un concurs. Tots estan d’acord.
S’informa que l’empresa de menjador sempre paga una festa, per tant, se li demana a Cristina que
pregunte a Catering Russafa si es pot responsabilitzar de la festa. Alguns pares i mares demanen que
els pregunte també si podrien portar de nou els Jocs tradicionals que l’AMPA va contractar a la festa
de fi de curs. Cristina ho preguntarà i ja informarà.
7.Altres.
• S’acorda fer una Junta el dilluns 3 d’octubre a les 17:15h a l’escola per preparar l’assemblea i
la festa i intentar formar la nova Junta Directiva.
• Javi informa que hi ha una normativa nova sobre els medicaments a l’escola. Caldrà trucar al
112 per qualsevol cosa.
• També explica que han enviat informació des de l’ajuntament de l’escola de pares i mares
sobre la drogodependència.
• Inés, mare de xiqueta de 2on d’Infantil proposa la possibilitat que a l’escola hi haja un grup
de Capoeria per a Infantil ja que hi ha demanda però se l’informa que aquest any és
impossible per la falta d’espai i horari d’extraescolars.
• Estela pregunta com està el tema del carrer Hort d’en Cendra ja que abans d’estiu es va dir
que al setembre ja no deixarien aparcar: Paula explica que Rosa, Rosana i ella van anar al
juliol a l’ajuntament, els van dir que encara faltava expropiar un tros. També es van
assabentar que el carrer el farà un enginyer i no un paissagista, o siga que la garantia que
siga adient per l’escola està un poc en dubte. Es proposa anar a Junta de Districte i fer un
registre d’entrada a nom de l’AMPA per que conste la nostra proposta i queixa.
Finalització: 19:45h

