ACTA JUNTA DE L’AMPA DEL CEIP SANTA TERESA
DATA: 22 de SETEMBRE de 2016
LLOC: Biblioteca CEIP Santa Teresa.
HORA DE COMENÇAMENT: 17:15 hores.
ASSISTENTS: Paco, Rafa, Estela, Cristina Pepiol, Miquel, Cris, Estela, Mar, Vero i Jodie.

ORDRE DEL DIA
1- Proposta nou Equip Directiu junta.
Al moment de començar la Junta només hi han 4 persones assistents, les quals acorden que res no
es pot decidir al respecte del nou equip directiu ja que no hi ha ningú que es postule. A mesura que
va arribant gent torna a eixir el tema i s’acorda que es portarà a assemblea per veure si hi ha algun
pare/mare disposat a ocupar els càrrecs vacants de president/a i vicepresident/a. Estela si no hi
haguera ningú, absolutament ningú podria fer-se càrrec del lloc de presidenta, si Mònica continua
un any més com a vicepresidenta i així saber tot el que cal fer durant un any escolar. Caldria
començar a delegar i distribuir les feines per que no recaiguen en la mateixa persona, però per això
és necessari la implicació de les persones que vulguen ajudar.
Vero també està disposada a ocupar el càrrec de vicepresidenta conjuntament amb Estela de
Presidenta i Mònica estaria recolzant en quant als treballs que cal fer i com cal fer-los i Mar quedaria
com a Secretària. Però de moment esperaran que isca algú que realment vulga i puga implicar-se en
els càrrecs vacants i tot es decidirà a l’Assemblea.
2- Ratificació de les comissions i les persones que les formen.
Primer de tot, cal assenyalar que en aquest punt ens trobem en un problema semblant al d’abans, es
a dir, no hi ha prou gent per saber si continuen dintre de les comissions que hi han actualment o si hi
han persones a les quals els agradaria formar part d’algunes d’elles, per tant, es deixarà també per
l’Assemblea, tot i que a la Junta assisteix Jodie, mare de 1er d’Infantil que proposa una nova
comissió: una comissió per crear una relació entre l’escola i les institucions del seu barri, en aquest
cas ella està treballant en un projecte de col·laboració amb el museu del Carme. Tots els presents
estem d’acord i es portarà a assemblea.
Es parla de trobar o buscar alternatives per que puga vindre més gent a les Juntes, ja que estar a
càrrec dels xiquets comporta de vegades la no assistència, es parla de: posar monitors, fer horari
nocturn, fer-les en espai públics..(de moment no es decideix res).
També es parla de marcar en calendari les possibles convocatòries de Junta per a tindre-les previstes
però finalment es decideix que normalment són 6/7 a l’any i estan prou marcades per trimestre o
per antelació a les festes de nadal, falles, fi de curs...etc.
Es nomenen les comissions que actualment estarien funcionen i qui dels presents continuen en elles:
• Comissió trobades i normalització lingüística (caldrà trobar un nom): Paco i Miquel. Paco
puntualitza que aquest any serà l’últim que estarà.
• Comissió comunicació i xarxes socials: Paula i Mònica.
• Comissió menjador: Pilar, Vero, Rafa.
• Comissió extraescolars: Cristina Pepiol, Sònia, Marina, Rosa.
• Comissió infraestructures: Rafa.
• Comissió festes: Miquel.
• Comissió interrelacions culturals (cal també trobar un nom): Jodie

3- Preparació de la festa benvinguda.
Es confirma que hi haurà un espectacle de màgia a càrrec de Carlos Barfi. El preu és de 250€. Es farà
a partir de les 19h, després de l’assemblea.
La compra del menjar i beguda per a la festa serà el dimecres pel matí. Estela informa que Mònica
pot anar a comprar i Javi (tresorer) també anirà ja que ha de pagar. Mar i Vero informen que elles
també podrien anar a comprar però a partir de les 10:30h. S’acorda que via wassup es concretarà
l’hora.
4- Precs i preguntes.
-Portàtil Ampa: es recorda que l’Ampa va donar a l’escola el portàtil vell que hi havia però Rafa
informa que li ha fet arranjaments però que realment no serveix per a res.
-Vero proposa crear una mena de fons social en l’Ampa per ajudar les famílies, per la qual cosa se li
informa que l’associació ja ajuda totes aquelles famílies que ho necessiten (beca de llibres, beca la
quota associació, etc.)
També explica que hi ha un Programa de l’Unió Europea per a voluntariat de psicòlegs i mestres.
Caldria saber si l’escola està interessada a participar. Vero recollirà informació al respecte i la
passarà al consell.
-Es llença la idea de crear una base de dades: esbrinar o informar-se que caldria o que es necessari
tindre per fer una base de dades en l’Ampa.
-A la Junta passada (setembre ’16) es va acordar que es faria un escrit amb nom de l’Ampa per
portar-lo a la Junta de districte sol·licitant que no deixaren aparcar cotxes al carrer Hort d’En Cendra,
ja que es l’accés dels xiquets i xiquetes a l’escola i caldria mantenir-lo net i lliure de tràfic amb la
intenció que hi ha en un futur de peatonalitzar-lo. Cristina Pepiol s’encarregarà de fer-lo. Estela li
passarà el segell de l’Ampa.

Finalització: 18:45h
La secretària Ampa

