ACTA ASSEMBLEA 16 OCTUBRE 2014-10-17
ASSISTENS: 34/50
PRESIDENT: JORDI BOLUDA
VICEPRESIDENTA: MÓNICA FERNÁNDEZ
SECRETARIA: ROSA RIBERA
TRESORER: JAVIER GUILLEN
COMENÇAMENT 17.40/ MENJADOR DE L’ESCOLA

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior:
http://ampasantateresa.es/ampa/documents-de-lampa/
Com que l’acta està penjada a la web de l’AMPA es dona per llegida i és
aprovada per UNANIMITAT.
2. Confirmació de l’actual junta/convocatòria eleccions.
Es confirma l’actual junta per UNANIMITAT.
3. Informació sobre quota curs 2014-15/assegurança escolar.
El tresorer informa que des de fa dos anys estem amb una quota de 32 euros
(es va baixar de 35 a 32). Explica els comptes que també estan penjats a la
web. L’any passat va haver un dèficit d’uns 300 euros pel pagament de l’escola
d’estiu de dos alumnes al Cervantes (aprovat en la darrera assemblea) Este
any amb l’empitjorament de la situació de moltes famílies hi ha més becats de
l’AMPA a proposta de l’escola, a més d’una despesa en llibres. Actualment hi
ha un romanent d’uns 6.400 euros més uns 700 del mercat solidari. Es
proposen dos opcions: pujar la quota un parell d’euros o deixar-la con està
tenint clar que pot ser tingam que tirar de romanent (encara que com ja hem
canviat de banc i per altres previsions s’espera que les despeses baixen en
altres partides)
Es vota i per UNANIMITAT es decideix mantindré la quota en 32 euros.
En quant a l’assegurança escolar, s’explica el seu funcionament (adjunte
informació en ANEX 1) Encara no es té el cost d’este curs però serà d’uns 10
euros. En quant es tinga esta informació es passarà amb la quota, número de
compte, ect...
En este punt s’introdueix el tema de les despeses en llibres. En Consell escolar
es va decidir intentar aconseguir alguns lots de llibres per a famílies amb
dificultats. L’escola/mestres s’encarreguen d’alguns i l’AMPA ho intenta amb
altres. Finalment alguns lots s’han aconseguit a preu de cost però no de
manera gratuïta. Hi ha pendent una despesa per aprovar de 432 euros que és
aprovada per UNANIMITAT.

4. Informació sobre actualització base de dades i cessió imatge.
Mónica informa que quan es passe la informació de quota i assegurança també
es donaran uns fulls amb actualització de base de dades i cessió d’imatge.
L’Actualització no més s’ha d’omplir si heu canviat les vostres dades, mails,
tel... Els mails es introduiran a la pàgina de l’escola perquè vos arribe la
informació sense necessitat d’enviar mails.
En quant a l’autorització de cessió d’imatge per l’AMPA és MOLT
IMPORTANT. Este curs, per evitar problemes amb persones puntuals NO ES
FARÀ LA FOTO DE CLASSE AL XIQUET/A QUE NO TINGA FIRMADA
AUTORITZACIÓ.
Com que simplement es omplir un full i deixar-ho a la bústia de l’AMPA NO ES
FARAN EXCEPCIONS.
5. Informació sobre començament de curs (agendes, extraescolars,
etc)
El resultat del repartiment d’agendes ha sigut perfecte. S’ha fet en un parell de
dies (un a juliol i el primer dia de classe) Tots els xiquets de l’escola tenen
l’agenda d’escola valenciana, amb un cost de 4 euros per agenda. Este any
encara que han sobrat 3 agendes i s’han regalat 3 a xiquets sense recursos ha
hagut un benefici d’uns 25 euros.
En quant a les extraescolars s’aconsella que per favor es compleixen els
terminis marcats perquè a hores d’ara encara continua el ball de xiquets.
També es considera que hi ha moltes extraescolars, que hi ha que primar l’aula
d’estudis davant de l’extraescolars i que per al curs que ve primer es fixaran les
hores/aules d’estudi i després amb les hores i espais que queden es ficaran les
extraescolars.
6. Informació Comissions/responsables i delegats de classe de
l’AMPA (Tutories)
S’informa de les diferents Comissions i els seus membres i s’anima a la gent a
que col.labore.
Extraescolars: Cristina Requena i Maite Civera (Mónica Fernández provisional)
Infraestructures: Jordi Boluda, Rafa Latre
Menjador: Rafa Latre
Festes: Cristina Requena, Sonia Muñoz, Maite Civera
Mercat Solidari: Rosa Ortell, Sonia Muñoz
Nadal Solidari: Mónica Fernández
Trobades: Paco Collado
Campament: Lola Pastor
Web: Jordi Boluda, María Díaz
Econòmica: Javier Guillen
Agendes: Mónica Fernández
Llibre reciclat: Fran Herran
Comunicació: Mónica Fernández
Escola de Pares: Mº Carmen i Nacho Coller

En quant als delegats de classe s’informa de les funcions: rebotar mails de
l’AMPA importants, vendre les paperetes de les trobades, demanar monitor a
l’AMPA quan hi haja tutoria de classe. Els delegats de l’AMPA de cada classe
son:
1er infantil: Rosa Ribera
2on infantil: Jordi Boluda i Pepa Lluesma
3er infantil: Estela Martínez
1er primària: Rocío Martínez
2on primària A: Mº Luz Izquierdo
2on primària B: Cristina Requena
3er primària: Mª Carmen Rodríguez
4at primària: Paco Collado
5è primària: Mónica Fernández
6è primària: Rosa Ortell
7. Informació Consell 1 octubre 2014 (resum al link:
http://ampasantateresa.es/ampa/documents-de-lampa/)
Es fa un resum del tractat al Consell, resum que està penjat a la web.
8. Precs i preguntes
FI: 19.00

ANEX 1
Estes son les condicions d’UMA del curs passat.
ASUNTO:

Seguro Accidentes de Alumnos

COBERTURAS y CAPITALES:
Fallecimiento
Invalidez Permanente
Odontología
médico
Asistencia Sanitaria
Prótesis

6.000 €
9.000 €
Ilimitada hasta 3 años / Libre elección de
Ilimitada hasta 3 años / Libre elección
de médico
1.500 € / siniestro

RIESGOS CUBIERTOS:
ACCIDENTES sufridos por los alumnos del Centro Tomador, cuya relación
conste en poder de la Mutua, durante su participación en las actividades
escolares. Incluye:
• Actividades externas hasta 90 días de duración, siempre que se
realicen bajo la tutela del personal del Centro.
• Accidentes en trayectos “in itinere”, exceptuando en vehículos a motor.
• Accidentes con motivo de su participación en competiciones escolares.
RIESGOS EXCLUIDOS:
Enfermedades que no sean consecuencia directa de un traumatismo
accidental.
• Las actividades que tengan relación directa o indirecta con:
automovilismo,
motociclismo, submarinismo, navegación de altura, escalada,
espeleología, esquí,
hípica, hielo, nieve, piscinas, lagos, parques acuáticos, vehículos de
cualquier
especie, judo, kárate, lucha, lucha canaria, jiu-jitsu, patinaje, natación,
boxeo,
paracaidismo, aerostación, vuelo libre, vuelo sin motor, deportes de
aventura como puenting, rafting, barranquismo y similares, salvo que se
haya eliminado la
exclusión en concreto.
• Siniestros derivados del uso y circulación de vehículos a motor y sus
remolques.
• Gastos farmacéuticos o similares no expresamente recetados por el
médico que atendió el accidente objeto de seguro.
•

ASISTENCIA SANITARIA:

Asistencia sanitaria y odontológica ilimitada durante un período máximo
de TRES AÑOS a contar desde la fecha de ocurrencia del siniestro. De
libre elección.
Incluye:
a) Los gastos de asistencia médica, farmacia, internamiento sanatorial y
rehabilitación física.
b) Las prótesis o aparatos ortopédicos de tipo funcional hasta 1.500€ por
siniestro, incluidas las gafas de los alumnos.
Las pruebas y tratamientos especiales, tales como, por ejemplo, scanner,
resonancias, operaciones, así como el ingreso hospitalario, estarán
condicionados a la previa autorización de la Mutua.

	
  

