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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AMPA CEIP Lloma del Mas 
 

dimecres 16 de desembre a les 17.45h en primera convocatòria i a les 18.00h en segona, a 
l’Edifici La Penya (Pl. Calvari)  1ª planta, amb el següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior  
(la podeu llegir a: http://ampallomadelmas.wordpress.com/documents/assemblees/) 

2. Presentació a les noves famílies i qüestions generals 
3. Estat dels comptes del curs 2014/2015 i previsions curs 2015/2016 
4. Activitats realitzades i projectes 
5. Participació al Consell Escolar Municipal 
6. Inclusió de temes i presa de decisions, si s'escau. 

 

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior  
 

La vocal Anna Trullàs, en absència de la Secretària per motius personals, fa lectura de l’acta de 
l’Assemblea General de socis de l’any 2014 i s’aprova segons els següents resultats: 

10 vots a favor 
0 contra 
2 abstencions 
 

2. Presentació a les noves famílies i qüestions generals 

 

Pepa Ortolà, Presidenta de la junta de l’AMPA, presenta la resta dels membres de la Junta als 
assistents, els convida a participar a les reunions mensuals de l’AMPA, que se celebren el darrer 
divendres de mes a l’Edifici de la Penya, avisant amb antelació a ser possible per tal d’incloure els 
temes a tractar a l’ordre del dia, també els explica el funcionament del blog i els convida a 
subscriure’s i finalment els demana col·laboració en les tasques que realitza l’AMPA.  
 

3. Estat dels comptes del curs 2014/2015 i previsions curs 2015/2016 
 
Elena Sanjuán, tresorera, reparteix uns fulls amb l’estat de comptes (adjunt annex1) i ens explica 
que gastem més diners dels que ingressem des que fa dos anys decidírem baixar les quotes dels 
socis ja que teníem un saldo bancari molt elevat. Com que així i tot encara tenim un estat de 
comptes sanejat, decidim mantenir de moment les quotes tal com estan, emplaçant-nos a revisar-
les a la propera Assemblea.  
  
Elena explica també que enguany hem aconseguit col·laboracions de diversos comerços de Bétera, 
els quals fan descomptes als socis de l’AMPA. Hi ha la relació de comerços col·laboradors al blog i 
es va repartir una circular amb el llistat. 
 
Respecte a la subvenció del viatge de fi de curs dels alumnes de sisè, que fins ara era de 50€ per 
alumne amb una despesa màxima de 600€, ens trobàvem que cada any la subvenció era diferent 
ja que estava en funció del nº d’alumnes que hi tenien dret, creant una situació de desigualtat 
entre els diferents cursos. Des de la junta es fa la proposta de fixar la quantitat de la subvenció en 
35 euros per alumne (amb un mínim de 2 anys d’antiguitat com a soci) independentment del 
nombre d’alumnes inscrits. També es comenta que s’accepten propostes i suggeriments. 
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4. Activitats realitzades i projectes 
 
Lola Reig explica les diferents festes del centre en les que col·laborem (castanyera, berenar de 
Carnestoltes, festa del llibre, gelat de fi de curs, etc.) i informa que participem també al Consell 
Escolar del Centre i al Municipal. 
 
Parlem també de les Trobades d’Escoles en Valencià, que enguany són el 16 d’abril a Vilamarxant i 
que per primera vegada organitzarà l’AMPA de la mà de Mary Tolosa i Lucía Ricart. La primera 
proposta és dur el Festijocs (el posa el centre) però encara cal decidir una activitat/taller. L’escola 
es fa càrrec del material necessari per a desenvolupar l’activitat. 
 
Pepa Baixauli explica les activitats extraescolars del centre organitzades per l’AMPA: 

 Escola matinera de 7.30 a 9.00 

 Al migdia es fa anglès infantil i funmaths de Forcuin,  i ioga impartida per Norai. Informa que hi ha 
algunes activitats del migdia que no es poden fer per manca d’espai. Escacs finalment no es fa. 

 A la vesprada hi ha patinatge, futbet, anglès Trinity i ball modern. Per a guitarra no es va formar 
grup tot i que ara algunes famílies s’han ajuntat però a aquestes alçades de curs no és fàcil trobar 
professor. 

 
Pepa explica un poc el funcionament de les extraescolars: les empreses gestionen directament les 
altes i baixes durant el curs. 
 
Dubtes: una mare demana si podem gestionar una escola matinera però de vesprada ja que no els 
apanya cap extraescolar i potser hi ha més gent interessada. Pepa li respon que parlarà amb 
Forcuin per saber les condicions i farem una circular per veure si hi ha més gent interessada. 
 
Escola de mares, pares i mestres. Hi ha hagut una mitjana de 8-10 persones, realment molt poca 
assistència. Es va fer una sessió de relaxació (Norai), una sessió sobre coaching, una sobre 
tècniques d’estudi i una de mediació escolar (gestionades per l’empresa Lauter). Expliquem que 
ens hem plantejat si seguir o no i finalment hem decidit fer 2 tallers organitzats per la Fapa que 
són gratuïts, tot i que cal ser mínim 10 persones. Informem que passarem una circular amb les 
dates i si no s’assoleix el mínim d’inscripcions no es faran. 
 
Pepa també ens informa i recomana els cursos on-line de la Ceapa, gratuïts i amb molta 
informació. Es poden trobar a través del blog de l’AMPA.  
 
Pepa també ens explica que la Lloma és un centre referent en moltes qüestions pedagògiques ja 
que es permet la involucració de les famílies en diversos àmbits però que a mesura que es va 
pujant de cicle l’esperit aquest es va perdent. La Lomqe ha carregat molt el currículum, no hi ha 
temps per a res i les mestres fan el que poden... en general pensem que es segueix un ritme molt 
estressant, amb molts deures i exàmens. Des de la junta de l’AMPA volem fer un grup de treball 
per elaborar propostes alternatives. Penjarem més informació al blog; potser el primer pas és 
informar-se de diferents metodologies (treball amb projectes, comunitats d’aprenentatge, ...) i 
veure si podem unificar criteris. Una mare ens recomana la pàgina “Basta de deberes”, grup de 
facebook on es tracten temes relacionats amb el que plantegem. 
 
Noelia Zaragozà ens informa que dels xandalls no hi ha res especial a comentar, queda estoc i es 
venen samarretes i polars a la tenda Cors. 
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5. Participació al Consell Escolar Municipal 
 
Noelia explica la nostra participació al Consell Escolar Municipal i al projecte “camí a l’escola”. A 
cinquè es fa l’eixida del camí a l’escola: es troben totes les escoles al Calvari amb l’objectiu de 
donar a conèixer el projecte.  

 

6. Inclusió de temes i presa de decisions, si s'escau 
Tal com ha plantejat Elena al punt de l’estat de comptes, fem una votació per a decidir si canviem 
la subvenció per al viatge de fi de curs dels alumnes socis de l’AMPA de sisè que passarà a ser de 
35€ per alumne independentment dels alumnes que hi haja, sempre que siguen socis de l’AMPA 
un mínim de dos anys 
 
S’aprova per unanimitat amb 16 vots a favor. 
 
Algunes sòcies assistents a l’assemblea s’oferix a collaborar amb l’AMPA per al que faça falta. 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, s’alça la sessió a les 19.45h del dia 16 de desembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pepa Ortolà Anna Trullàs 
Presidenta Secretària en funcions 
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