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MEMÒRIA INFRAESTRUCTURES CURS 2015/2016

Tal com es va acordar en l'última junta del curs passat i en la primera d'aquest curs, a través
d'una mare del col·legi, es va personar al centre una tècnica (Arquitecta) per realitzar un
informe sobre les deficiències de l'edifici així com del problema de les altes temperatures que
es sofreixen en infantil i oficines.
Previ a la visita d'aquesta tècnic, i per no abandonar la línia anterior per si aquesta nova no
donava resultat, ens personem en la Unitat Tècnica de Construccions de la Direcció territorial
de València. Ens va rebre el Cap de la Unitat Sr. Luis Juaristi (per intermediació d'una altra
mare del col·legi) i se li van demanar explicacions de l'Informe Tècnic remès (en el qual se'ns
demanava projecte i compliment d'una sèrie de normatives inassolibles).
Com a única explicació se'ns va indicar la disconformitat d'usar elements reciclats dels quals
cap tècnic extern a la Unitat es fes civilment responsable. Via proposada de solució rebutjada i
liquidada.
Es va realitzar la visita de l'Arquitecta, passant revisió per tot el col·legi i realitzant un informe
detallat de totes les deficiències observades:
1. Calor infantil i oficines.
2. Falta de ventilació creuada a les aules d'infantil.
3. Incompliment d'ordenances municipals i autonòmiques en les superfícies de ventilació en
aules d'1er pis.
4. Baranes soltes.
5. Humitats de soterrani.
6. Falta de ventilació en forjat sanitari.
7. Humitats en bloc antiincendis que provoquen el tret d'alarmes.
8. Mala olor en el vestíbul d'accés.
9. Impossibilitat d'obertura de finestres en la part superior del col·legi per ser inaccessibles.
10. Porteries del pati en mal estat.
11. Etc..
Aquest informe es va remetre a la conselleria i, sembla ser, que per primera vegada en 7 anys
ha fet efecte.
Van cridar gairebé immediatament des de la Unitat per concertar una visita i repassar les
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deficiències enumerades. Es van retardar un mes de la data promesa però van venir a l'inici de
l'any (i directament el Cap de la Unitat).
Com no s'obtenia resposta ni remetien informe ens personem una altra vegada en la unitat i
ens va rebre una altra vegada el Cap d'Unitat.
Estaven realitzant un projecte amb la reparació de totes les deficiències (projecte en curs
encara), ja tenien pressuposats sobre la taula d'un sistema d'ombres a col·locar entre els pilars
del pati i estaven estudiant la resta de problemes, inclòs l'anul·lació de l’antiincendis de
soterrani que provoca l'excés d'humitats del mateix.
El major problema ho tenen per establir un sistema de ventilació del forjat sanitari, que en
tocar estructura els obliga a demanar llicència d'obra major davant l'Ajuntament de València.
Un altre escull important (sic) és el canvi de motoritzacions o la col·locació de motorització en
totes les finestres ja que no tenen protocol per al canvi de motors entre finestres i si
col·loquen nous motors hi ha una modificació quant a manteniment d'instal·lacions.
Se'ls ha oblidat la col·locació de finestres en els cristalls fixos de les aules d'infantil que donen
al passadís del menjador.
Atès que aquestes finestres són relativament barates, i per no marejar més la perdiu, es va
decidir en un Consell assumir el col·legi a càrrec dels fons de menjador la instal·lació
d'aquestes finestres.
Tafanejant els papers que tenia sobre la taula el tècnic vam deduir el següent pressupost:
1. Instal·lació de llepis de la casa Gradermetic 25.000 €
2. Resta d'actuacions 25.000 €
3. Resta de costos 10.000€
Cost total de reparacions 60.000 €
Creuem els dits perquè no es penedeixin i a la fi del curs 2016-2017 estiga tot realitzat, o
almenys que hagi sortit a concurs les obres.
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EL PATI QUE VOLEM_ 2015-2016_CEIP SANTA TERESA_RESUM

Malgrat comptar amb l’aprovació del Consell Escolar del projecte “El Pati que volem”,
(dibuixos de l’alumnat i vídeos dels seus dissenys), la intervenció altruista prevista amb dos
graffiters per a finals de curs passat (juny-juliol 2015) va ser anul·lada per la direcció, perquè
deien que en eixe lloc (al mur sota la porxada) no es podia pintar.
Com que no vam actuar amb celeritat per buscar altres artistes que reprengueren la idea, un
grup de mares, pares i xiquets/es (amb permís de la direcció) vam intervindre dos divendres
alterns (un en febrer, altre en març) pintant jocs al terra sota la porxada i a l’entrada de
l’escola. Vam deixar que alumnat de 6è pintés un mural al mur i la direcció de l’escola va dir
que això no estava permès, encara que li manifestarem que per a l’AMPA significava una
amplitud de mires pel que fa a la interpretació del projecte.
Com a bona notícia, la direcció va dir que podia col·laborar econòmicament amb el projecte.
L’Abril de 2016 es va contactar amb altres dos llicenciats en Belles Arts per al mateix projecte,
amb visionat dels vídeos, pressupost, proposta pedagògica i intervenció de l’alumnat. Però, de
nou, la direcció va frenar el projecte perquè volien un esborrany i les dates proposades (en
Maig) no els semblaven adequades.
Finalment s’ha quedat que aquesta intervenció es farà al mes de setembre i la direcció pagarà
els artistes, quantitat encara per determinar i que possiblement haurà de complementar
l’AMPA.
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MEMÒRIA MENJADOR CURS 2015/2016

En haver canviat la direcció del centre també han canviat el personal docent a càrrec de
menjador quedant en l'actualitat:
1. Isabel, com a directora del centre.
2. Marga, com a encarregada de menjador.
A principi de curs es va realitzar la reunió general de menjador, a la que principalment
assisteixen els pares/mares de 1º d'infantil i algun pare/mare de cursos superiors.
Aquest curs com a principal novetat s'han fet ordinaris els mesos de setembre i juny quant a
beques i aportació de Conselleria al funcionament del menjador, sense ser aquests obligatoris
per a ningú (becats o no becats).
Al llarg del curs s'estan abonant amb relativa cadència els imports que ha d'abonar la
Conselleria en concepte de beques i ajudes de funcionament, per la qual cosa l'economia del
menjador està molt sanejada, amb retards que no superen de mitjana un trimestre.
Aquest curs s'ha produït el canvi de cuiner, amb el consegüent canvi de maneres de cuinar.
Escull salvat sense problemes després d'un curt període d'adaptació.
No s'han produït incidències greus, excepte un parell de dies sense poder utilitzar la cuina per
avaries, solucionant-se amb la portada de menjar des dels serveis centrals de l'empresa de
cuina.
Les reparacions efectuades s'han abonat segons contracte al 50% cadascuna de les parts
(col·legi i empresa de cuina).
Excepte un dia, que fins al propi cuiner va admetre que el menjar li havia eixit penosa, no hi ha
hagut majors incidències.
De les noves “receptes” portades pel nou cuiner s'han avaluat totes, indicant-li les que es
5

podien repetir i les que estaven descartades per no agradar a la majoria de comensals.
S'han realitzat xicotets ajustos de matèries primeres segons les peticions del grup de menjador
de l'AMPA. Falta molt per fer i s'ha constatat una falta de comunicació entre l'empresa de
cuina i pares de l'AMPA, generant-se un ambient a la defensiva per part de l'empresa de cuina
respecte als pares.
Es va mantenir una reunió amb els responsables de l'empresa de cuina per a llimar asprors i
desfer mal entesos. Crec que ho aconseguim i acordem una visita a les cuines centrals per a
conèixer de prop els seus processos de cuina.
Com el nombre de comensals és similar a l'any anterior (ha baixat un 5% el nombre de
comensals fixos) s'ha mantingut el personal de cuina (cuiner i dos ajudants) així com el de
cuidadors. Excepció feta del cuidador extra impost per conselleria per necessitats especials i
específiques d'un comensal de l'any passat que enguany no acudeix a aquest centre
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MENJADOR SOSTENIBLE CEIP STA. TERESA
Durant aquet curs em continuat treballant per implantar el menjador sostenible al nostre
centre. Aquet treball a passat per fer les següents accions:
-visita al menjador del centre.: férem una visita al mes de desembre i puguerem comprovar
que les racions son suficients.
Ens agradà el ambient de calma i silenci que hi havia en el horari de menjador de infantil, ,
encara que les monitores ens digueren que primària fa més soroll.
Aquet tema, el silenci, es una cosa que volem començar a treballar al proper curs.
-anàlisis dels menús: hem fet anàlisis dels menús mensuals i encara que enguany em trobat la
presencia de aliments ecològics, encara falta per tindre un menjador sostenible al nostre
centre. Al informe adjunt es pot vore en quines àrees de acció, de les previstes inicialment al
projecte, encara no em avançat molt. Pensem que un any conta amb molts dies i es podria
haver fet més del que se ha fet.
-reunió empresa càtering: a partir de la nostra demanda, tinguerem una reunió amb la
empresa de càtering per valorar amb ells els informes que havíem fet i conèixer si estaven
implantant coses. La conclusió de la reunió va ser que fa falta més comunicació per no generar
mal entesos i que havien fet lo de la incorporació d'aliments ecològics, cosa que ja sabíem.
Ens digueren alguns dels proveïdors que tenien i els aclarirem que aliments de proximitat no
es tindre proveïdors al poble del costat o comprar peix a MercaValencia (això era per a d'ells),
que es conèixer el origen dels aliments.
-visita cuina central empresa de catering: algunes mares ens aproparem a Paiporta per poder
conèixer les instal·lacions centrals de la empresa que en aquet moment porta el servei de
càtering al centre.
Agraïm molt la disposició del personal de la empresa i la seua atenció durant la visita. Es una
empresa que conta amb unes bones instal·lacions per dur a terme la seua tasca. El que si
puguerem comprovar que la política de la empresa no va encaminada cap a la alimentació
sostenible, per la matèria prima que puguerem vore en el seu magatzem i pel projecte de
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creixement que porten entre mans i que va encaminat a les cadenes de fred de menjar
precuinat i la creació de botigues per vendre aquesta cuina. Encara que si es cert que pel
proper curs, donada la petició del nostre centre, tenen previstos cursos de formació pels
cuiners i pels monitors encaminat a conèixer que es un menjador sostenible, com es preparen
els menús i com es cuina.
-participació grup d’interès al voltant dels menjadors sostenibles: en representació del
AMPA, continuem participant durant l'any en les reunions d'aquet grup per aconseguir canvis
normatius i canvis en les cadenes de comercialització, sobre tot, i això aconseguir implantar
aquet projecte a nivell comarcal.
En ell hi ha representants dels Ajuntaments, Conselleries, ONG, AMPES i persones vinculades a
la agroecologia i la alimentació de proximitat.
En aquet grup hi ha 4 àrees de treball:
1. Institucional,
2. Conscienciació,
3. Canals curts de comercialització i normativa,
4. Central de compres
Desde l'AMPA participem en el de conscienciació.
Si algun pare o mare pot conèixer més detalls d'aquet projecte, pot contactar amb nosaltres.
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MEMÒRIA JUNTA DIRECTIVA 2015/2016

Al llarg d'aquest curs la Junta Directiva ha convocat 4 Juntes i 2 Assemblees, a les quals s'han
pres totes les decisions que han sigut necessàries per a intentar millorar el bon funcionament
de l'Associació i de tota la Comunitat Educativa.
Totes les ACTES de la Junta s’ha enviat per mail i estan pujades a la web de l’AMPA al següent
link: http://ampasantateresa.es/ampa/documents-de-lampa/
A continuació es detallen algunes de les DECISIONS que s'han pres al llarg del curs escolar
2015-16, tant en Juntes com en Assemblees:
- JUNTA DIRECTIVA:
A final de curs deixen el seu càrrec:
PRESIDENT: Jordi Boluda
VICEPRESIDENTA: Mónica Fernández
De moment no hi ha cap nomenament, per tant, la resta de càrrecs són:
SECRETÀRIA: Estela Martínez
TRESORER:

Javier Guillén

VOCALS:

Paco Collado
Rafael Latre
Rosa Ribera
Pilar Valero
Paula Roselló
Miquel Serrano
Mar Monsonís
Fran Hernan
Sonia Muñoz
Cristina Requena
Maite Civera
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Maria Díaz
Nacho Coller
MªCarmen Rodríguez
- De moment hi han dos COMISSIONS amb noves incorporacions:
Comissió Extraescolars: Rosa, Marina, Cristina.
Comissió Menjador: Rafael Latre i Pilar Valero.
Web: Paula Roselló (Maria Diaz ho deixa perquè aquest any acaba com a mare
d’alumne de l’escola).
- Manteniment de la mateixa QUOTA de l'AMPA de l'any passat, es a dir, continuar amb 32€
anuals.
- La quota de l'ASSEGURANÇA escolar aquest any ha sigut de 8€ ja que es va tornar a canviar
d’asseguradora (ALLIANZ).
- Actualització dels mails de tots els pares i mares de l’escola.
- Actualització de les autoritzacions i permisos necessaris referents als xiquets/es per poder fer
les comunicacions i/o activitats de l'AMPA.
- Festa de BENVINGUDA: Concert The mamas and the papas.
- Festa de CARNESTOLTES: és a càrrec de l’escola. L’AMPA prepara el berenar a partir de les
17h..
- La CALOR en Infantil: Conselleria assumeix la despesa per a solucionar la calor i les
reparacions de l’escola de la quantitat de 50/60.000€. El pressupost de 30.000€ és per a les
“lames” d’ombra exterior per a cobrir infantil a partir de 3 metros cap a d’alt amb un sistema
d’obrir i tancar. Treure també el cristall fixe de damunt de les portes i col·locar una espècie de
lames acristallades de ventilació mantenint la il·luminació. I per a crear una ventilació creuada
posar correderes a les finestres i dalt obrir les finestres que no tenen motor. També hi han
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problemes d’humitat però açò necessita llicència d’obra major, per tant han d’esperar que
aquesta arribe ja que no es farà res fins que no estiga tot perquè és tot un mateix expedient.
- Les TROBADES i la seua preparació: La persona encarregada de la comissió de les trobades és
Paco Collado que durant tot l'any ha anat informant de tot el que calia fer per ajudar a fer
possible la Festa de l‘Escola Valenciana el dia 24 d’abril de 2016 a Patraix. Aquest any s’ha
encarregat l’escola (els/les mestres) de repartir a tots els alumnes les paperetes de les
Trobades i recollir els diners o les paperetes no venudes. Un any més, els alumnes de 6é s’han
encarregat del Taller de les Trobades.
Important també recordar que aquest any s’han fet noves les pancartes i banderoles de
l’escola dissenyades per Jordi Boluda (president AMPA).
-Projecte “EL PATI QUE VOLEM“: Aquest projecte està encara en procés ja que per motius
aliens a les persones encarregades en materialitzar-lo no s’ha pogut començar. Està previst,
en un poc de sort, començar al setembre.
Aquest projecte es volia aprofitar per portar una petició a l‘Ajuntament per demanar obrir el
carrer Hort d’En Cendra i evitar el trànsit de vehicles i crear una mini zona amb jardí i bancs i
crear una zona adient d’entrada i eixida a una escola. A hores d’ara estem d’enhorabona
perque és un projecte que ja està aprovat.
- Proposta de MENJADOR ECOLÒGIC I SOSTENIBLE. S’està treballant en el mateix.
- CANVI D’HORARI: És una proposta que s’ha portat a Consell. S’ha realitzat una enquesta per
saber l’opinió dels pares i mares. El resultat és positiu ja que la majoria de pares i mares
estaven a favor d’un dia lliure per la tarda però no s’ha arribat al 60% dels vots tal i com es va
quedar en Junta.
-MOSTRES EXTRAESCOLARS. Aquest any s’ha intentat unificar totes les activitats extraescolars
al mateix dia per tal d’evitar que els pares i mares vinguen quasi tots els dies. S’ha realitzat un
Festival s’extraescolars a partir de les 17:30 de la vesprada.
-FESTA FI DE CURS: Aquest any de nou tornem a fer germanor amb un sopar de “pa i porta“. Es
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celebra el mateix dia de l’assemblea, el dijous 16 de Juny. Hi ha berenar per a tots els xiquets i
xiquetes de l’escola, Castellers i una gran festa amb jocs tradicionals monumentals. També
celebrarem el II Concurs de Truita amb Premi pels guanyadors (llibres o basquet de verdures).
Com sempre l’AMPA posarà la beguda i la picadeta.
-Es realitza la FOTO de final de curs de cada una de les classes del centre escolar.
-L’encarregada de la comunicació i web, de nou, ha estat enviant durant tot l'any les
convocatòries a Juntes i Assemblees, informacions pràctiques i necessàries d'àmbit escolar,
...etc. per fer possible una comunicació directa amb els pares i mares del centre.
- També s'han estat publicant les ACTES, tant de Juntes com els RESUMS dels Consells escolars,
diverses informacions, com per exemple, documentals, articles d’interès escolar o d’interès
per a pares i/o alumnes... etc. En definitiva, manteniment en actiu de la pàgina web amb tot el
que implica omplir-la de contingut i fer d'ella un canal actiu de comunicació amb totes les
persones que tenen coses a dir.
-Continuem practicant la transparència de tot allò que fem i de tot el que creem que es millor
per la nostra escola. Queden moltes coses per fer i per això necessitem la col·laboració de
tots.
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MEMÒRIA CONSELL ESCOLAR 2015-16

Aquest curs s’han tornat a fer eleccions al Consell després de dos anys. Són 9 pares/mares
membres del Consell i aquest any es renoven a 4 membres i continuen 4 membres més per
dos anys (Mónica Fernández, Javier Guillén, Rafa Latre i Jordi Boluda) i el representant de
l’AMPA (Paco Collado).
Els membres elegits a les eleccions per formar part del Consell són els següents:
1. Estela Martínez (1er Primària)
2. Toni (2on i 6é Primària)
3. Rosa Rivera (2on i 3er Infantil)
4. Rosana (1er i 3er Infantil)
A meitat curs ha presentat la seua dimissió un membre del Consell, Jordi Boluda, per motius
d’incompatibilitat. El seu lloc a passat a ocupar-lo el número ú de la llista de suplents, Paula
Roselló (2on Infantil).
Fins la primera quinzena de juny s’han convocat 4 Consells ordinaris i 1 Consell extraordinari:
•

9 setembre 2015

•

13 d’octubre de 2015

•

29 d’octubre de 2015

•

26 de gener de 2016

•

12 d’abril de 2016 (C. EXTRA)

•

27 d’abril de 2016

Els resums de tots els Consells s’ha enviat per mail i estan penjats a la web de l’AMPA
al següent link: http://ampasantateresa.es/ampa/documents-de-lampa
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MEMÒRIA TROBADES 2015/2016

Des del mes d’octubre de 2015 fins Maig de 2016 s’ha assistit a totes les reunions convocades
per la CAPPEPV (Coordinadora d’Alumnes, Pares i Professors per l’Ensenyament Públic en
Valencià).

•

De cadascuna de les reunions s’ha fet un resum enviat a la Junta de l’AMPA amb les
diferents informacions sobre Federació Escola Valenciana, Cappepv, Trobades 2016,
mobilitzacions, campanyes de cinema en valencià, 1€_llavor de solidaritat, etc. de les
quals destaquem:

•

La XXIX Trobada de Centres d’Ensenyament en Valencià, que enguany s’ha organitzat a
Patraix amb el lema “Un país d’escoles” el diumenge 24 d’abril de 2016, ha comptat
amb la participació de l’escola tant en la cercavila com en el taller de llaunes a càrrec
de l’alumnat de sisè.
o

•

Davant la negativa de la mestra de música a participar en la Trobada Musical i malgrat
l’intent d’algunes mares i pares, no s’ha pogut participar en ella.

•

L’escola ha participat en el Premi Sambori de literatura en valencià i enguany els
xiquets i xiquetes de 3 anys d’Infantil, alumnat de Mercè, amb “Paraules de pau” han
aconseguit el premi de València ciutat. I També en 2º cicle de Primària, l’alumne Joan
del Rio.

•

Repartiment de samarretes, rifa i carpetes de les trobades

•

S’han dissenyat i imprès 6 noves banderoles i una nova pancarta
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Propostes per a l’any vinent:

•

Augmentar la sensibilització i participació en les convocatòries, mobilitzacions i
Trobada per part de tota la comunitat educativa del CEIP Santa Teresa.

•

Promoure major participació de l’alumnat de l’escola en el Premi Sambori

•

Proposar la participació en la Trobada Musical

•

Proposar afegir a la PGA la participació de l’escola a les activitats de la Trobada,
Sambori, assistència regular a les reunions, etc.
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MEMÒRIA WEB CURS 2015/2016

Les tasques realitzades per la coordinadora de la web i que són relatives al curs 2014/2015
són:
● Actualització dels horaris lectius i festius.
● Actualització dels membres de l'equip escolar i horaris d'atenció.
● Actualització de la informació sobre les extraescolars així com la pujada de la seua
graella horària.
● Actualització de la informació anual del menjador.
● Actualització de documents de descàrrega als quals s'accedeix des del menú d'inici
anomenat “ Llig i/o descàrrega documents“.
● Mensualment pujada dels dos menús a la seua secció.
● Pujada de documents relacionats amb les “Comissions de treballs” a la seua secció
corresponent.
● Pujada a la seua secció les actes de les “Juntes i Consells Escolars”, passant des de
principis del 2015 a ser compartits directament en el blog.
● Al llarg de tot el curs tots els mails rebuts a través del formulari web s'han anat
contestant i/o reexpedint a les persones de la junta encarregades del tema en qüestió .
● Manteniment intern a través de les actualitzacions de la plataforma i els seus plugins.
Per al proper curs necessitem a algú que es faça càrrec tant de la web com del blog i el mail, ja
que María ja no serà mare de l’escola i Mónica vol començar a deixar de fer moltes de les
seues tasques per falta de temps. Voluntària per una part, Paula Roselló.
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MEMÒRIA AGENDES ESCOLARS 2015/2016

Este any s’han demanat 160 agendes calculant la previsió d’alumnes matriculats a primària,
mestres i algunes de més.
Les agendes estaven personalitzades amb el dibuix guanyador d’una alumna de sisè del curs
passat. El preu per agenda és de 3,676. Les venem a 4 euros.
El sistema de repartiment va funcionar perfectament. El primer dia de classe es van vendre la
majoria de les agendes (129). La resta es va fer mitjançant l’ajuda dels delegats de classe
(faltaven per donar 9)
Es va regalar una agenda a xiquet de centre d’acollida. Els mestres es van quedar finalment 17
agendes.
Sobren 3 agendes i s’ofereixen als alumnes de sisè del curs passat que volien tindre record.
Finalment es venen totes les agendes. Per al proper curs demanarem alguna més i a petició
dels alumnes de sisè es regalarà una al guanyador de la portada.
Nº AGENDES

DIA

INGRÉS

129 VENUDES ALUMNES

10 SETEMBRE

516

1 REGAL

10 SETEMBRE

0

4 VENUDES ALUMNES

11 SETEMBRE

16

1 VENUDES ALUMNES

11 SETEMBRE

4

1 VENUDES ALUMNES

14 SETEMBRE

4

1 VENUDES ALUMNES

14 SETEMBRE

4

1 VENUDES ALUMNES

15 SETEMBRE

4

2 VENUDES ALUMNES

16 SETEMBRE

8

3 VENUDES ALUMNES

25 SETEMBRE

12

17 mestres

68

TOTAL: 160

636

TOTAL FACTURA: 588,16
TOTAL INGRESOS: 636
BENEFICI: 47,84
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MEMÒRIA LLIBRE RECICLAT/XARXA LLIBRES 2015/2016

Varem estar 2 dies arreplegant els llibres dels alumnes que volien donar-los per al curs
següent i 2 dies repartint-los.
Pel canvi a la LOMQE molts llibres (de 2on, 4at i 6è de primària) no servien.
Dels altres cursos de primària (3er i 5è) es van esgotar pràcticament.
Pel proper curs tenim Xarxa llibres. Les informacions que tenim es que s’han de deixar els
llibres abans de l’últim dia del curs i que una comissió de mestres ho organitzaran. Més no
sabem de moment.
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MEMÒRIA EXTRAESCOLARS 2015/2016

Este any ha hagut de nou molta demanda de les activitats extraescolar.
Les empreses encarregades de portar-les són:
Auca: Escola matinera, funky, cuina creativa, patinatge, teatre, anglès, capoeira,
acompanyament piscina.
Therapy: dansa contemporània (3 grups), musicoteràpia.
Llàpis: dibuix.
Cicco Tiñone: guitarra.
EEDDMM: pilota, bàsquet, escacs.
Altres: beisbol i piscina (3 grups)

Estan totes les hores del migdia ocupades amb activitats i tots els espais disponibles.
Cal destacar l’organització del mini festival de fi de curs amb el que varem intentar facilitar un
dia únic per que els pares/mares no tingueren que anar a l’escola més d’un dia si els seus
fills/es estaven a diferents activitats. Com es va acceptar en assemblea este any s’ha fet en
horari de vesprada per tal de facilitar l’assistència dels pares que treballen fins a mig dia.
Per al proper hi ha nova comissió d’extraescolars, canvien algunes activitats. Hi ha noves com
ara Teatre amb nova empresa i música. A més s’oferirà esgrima mitjançant les EEDDMM per si
hi han interessats.
Hi haurà tots els dies Aula d’estudis de 12.30 a 13.30.
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La nova comissió d’extraescolars s’ha fet càrrec d’organitzar , el darrer 26 de maig, la festaexhibició d’algunes de les activitats extraescolars que s’han cursat al Santa Teresa durant el
curs 2015-2016.
Com a novetat, les exhibicions s’han realitzat al pati de l’escola, on totes les mares i pares han
pogut gaudir, no sols de les actuacions de les seues filles i fills, si no també de tota la resta de
l’alumnat. Així, hem aconseguit fer més participativa aquesta activitat.
Pensem que, tot i que es poden millorar coses de cara al proper curs, en general va ser un èxit
de participació i ens ho passarem molt bé.
L’any que ve, més i millor.
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MEMÒRIA ECONÒMICA CURS 2015/2016

Encara no està tancada. Este mes és en el que es produeixen més despeses, així que el
nostre tresorer ens farà un resum a l’assemblea i es penjarà definitiva per a la primera
assemblea del curs vinent.
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