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

 

 

divendres 18 de novembre de 2016 a les 18.30h en primera convocatòria i a les 18.45h 

en segona, a la sala d’audiovisuals del centre, 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. Estat de comptes curs passat i previsió curs actual 

3. Activitats i projectes 

4. Informacions de l,escola 

5. Suggeriments i preguntes 

6. Inclusió de temes i presa decisions, si s’escau 

 

 

 

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

Es fa lectura de l’acta anterior i s’aprova per unanimitat:  
20 vots a favor 
0 en contra 
0 abstencions 

 

2. Estat de comptes curs passat i previsió curs actual 

Elena Sanjuán, tresorera, reparteix uns fulls amb l’estat de comptes (adjunt annex1) i ens 

recorda, tal com ja va fer a l’anterior assemblea, que gastem més diners dels que ingressem 

des que fa tres 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. 

 

3. Activitats i projectes  

Una vegada més, demanem col·laboració a les famílies, es reparteixen uns fulls per tal 

d’apuntar-se i 7 persones es comprometen a participar activament a l’AMPA. 

 

La responsable de les activitats extraescolars, Pepa Baixauli, explica que enguany hem 

modificat la fitxa d’inscripció a les extraescolars; en  la mateixa fitxa eixien totes les empreses 

responsables, les activitats, dies, hores, preus, dades personals i bancàries, normes i model 

d’actuació a l’hora d’apuntar-se fora del termini, telèfons de contacte de les empreses, etc. 

Hem fet una distinció de 2 euros per als socis de l’Ampa. 

 

Som conscients de la gran quantitat d’informació en la mateixa circular i hem prendre la 

decisió, de cara al proper curs, de fer-ho telemàticament, potser des de cada empresa que 

ofereix les activitats. Prèviament informaren a les famílies del nou protocol. 

 

Es va organitzar una reunió informativa de les activitats extraescolars però l’escola va enviar 

tard la circular i només va poder assistir una persona. 

 

Activitats que han format grup: 
 Escola matinera 

 Patinatge 

 Futbet 

 Ball 

 Anglés Trinity 

 Anglés infantil (migdia) 

 Ioga (migdia) 
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Diferents aspectes que comenten els assistents:  
 Algunes famílies demanen informació del contingut de les activitats extraescolars i decidim demanar a les 

empreses una xicoteta explicació i penjar-la al blog de l’Ampa.  
 Patinatge nomes hi havia una monitora però ara ja n’hi ha dos.  
 Matinera. Els posen pel·lícules i dibuixos sense filtres, hi ha xiquets de diferents edats. Altres diuen que hi ha 

jocs, alguns fan deures, etc. Cal parlar amb la monitora ja que hi ha diferents preferències entre les famílies 
usuàries. 

 

4. Informacions de l’escola 

Per que es important estar present al consell escolar i per que es important coordinar-se. 

Animem al pares presents a formar part del consell. 

 

S’informa als assistents de com es crea al centre un aula en castellà de forma il·legal. I de les 

accions realitzades per part del AMPA, reunions, queixes i sol·licituds realitzades (sol·licitem 

més personal de recolzament, teòricament amb el suport del ajuntament; de l’escrit que es va 

presentar el passat juliol de 2016 tant a Conselleria com a l’ajuntament i que es pot consultar 

al blog de l’Ampa. També s’informa que l’escrit no ha tingut resposta i que queda pendent 

decidir quins passos seguir. 

 

També s’informa de la decisió de l’escola de no participar a les activitats del projecte “camí a 

l’escola” i del malestar que això ha generat als responsables d’ensenyament de l’Ajuntament. 

 

Expliquem també que, arrel de la publicació al nostre blog de la decisió presa per l’equip 

directiu de no participar a l’activitat, es va generar un malentès i l’Ajuntament va entendre que 

l’Ampa i l’escola havien contactat amb la premsa abans d’informar als organitzadors de 

l’activitat.  

 

Informem també que als pocs dies d’aquests fets, l’Ampa i l’equip directiu van rebre un escrit 

signat per la tècnica d’ensenyament de l’Ajuntament, Amparo Ten, on se’ns deia que s’anaven 

a emprendre accions legals ja que a l’escrit sobre la línia ppec de la Lloma es vulnerava la llei 

de protecció de dades en esmentar el nº d’alumnes amb diagnòstic que han quedat sense ser 

atesos el curs passat. La junta de l’Ampa va decidir respondre a l’escrit explicant que no hem 

tingut accés a cap expedient sinó a les dades publicades a la PGA i de la qual tenim una còpia 

tal com marca la llei. També demanàrem una reunió amb el Sr. Cantarino que no es va poder 

realitzar i que s’ha aplaçat sense data. 

 

Expliquem als assistents que cal fer eleccions i la forma de treball de la junta, animant-los a 

formar-ne part 

 

5. Suggeriments i preguntes 

 Ens pregunten pel tema de l’ombratge d’infantil i expliquem que al llarg del curs sembla que 

es solucionarà tant aquesta qüestió com altres peticions de millora del centre que fa temps 

que es reclamen tant a conselleria com a l’Ajuntament. 

 Demanen fer patinatge a l’interior, al gimnàs, i els expliquem que no pot ser, que l’escola no 

cedeix l’espai perquè hi ha molt material. També ens demanen si es pot canviar el dia. 

Transmetrem a Forcuin tots els dubtes i peticions. 

 Sobre el tema de les comunitats d’aprenentatge, ens pregunten si la formació és també per 

a les famílies. 

 Menjador. Ens pregunten com es pot opinar sobre els menús. Els convidem a que vinguen a 

les reunions i plantegen aquests i altres temes que traslladarem al centre, si cal a través del 

Consell Escolar. A una família els han dit que es retornen els diners a partir del tercer dia 

encara que enguany l’Ampa finalment ha aconseguit que es retornen a partir del primer 

sempre que s’avise abans de les 11. Ens comprometem a penjar la circular del menjador al 

blog per a que es puga consultar. 

 Respecte a l’escola de mares i pares, la junta elaborarà una enquesta online per apuntar-se 

als cursos de la Fapa i decidir si es fan o no. 

 

 

6. Inclusió de temes i presa decisions, si s’escau 

Cap tema més a tractar. 


