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.  
ASSEMBLEA GENERAL EXRAORDINÀRIA AMPA CEIP LLOMA DEL MAS  
 

 
ELECCIONS 6 DE NOVEMBRE DE 2014  
 
A l'escola Lloma del Mas, a les 17:15 h. del dia 6 novembre de 2014, es reuneix l'Assemblea General amb 

caràcter d'Extraordinària de l'Associació de Mares i Pares del CEIP Lloma del Mas.  
 

 
D'acord amb la convocatòria realitzada amb el següent únic ordre del dia:  

1. Convocatòria d'eleccions.  

2. Precs i preguntes.  
 

 
1. CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS:  

 
Atés que amb les candidatures presentades es pot formar i formalitzar una nova junta de l'AMPA i que 

no s'ha presentat cap altra candidatura, entre els assistents a l'assemblea, tal com es va anunciar en la 

circular, es procedeix a formalitzar la nova junta.  
 

 
De l'actual junta les persones eixints són:  
Pau Pertegaz Saragossà - 20157065A - President  

Amaya Ruiz Botella - 46766148H - Secretària  

Antonio Gomis Aviñó - 52725134A - Vocal  
 

 
Les que continuen a la junta:  
Pepa Ortolá Ivars - 25130566F - Presidenta (abans vocal)  

Elena Sanjuán Sánchez - 44759123L - Tresorera  

Inma Ortega Cordón - 48438597E - Secretària (abans vocal)  

Santi Millán Ventura - 35109855X - Vocal  

Anna Trullás i Andrés - 43701734D -Vocal (abans Vicepresidenta)  

Lola Reig Asensi - 22697301G - Vocal  

Noelia Zaragozà Palau - 52655166R - Vocal  

Gabriel Carrión Rico - 52700633C - Vocal  
 

 
Noves incorporacions:  
Mª José Baixauli Nohales - 52701433S - Vicepresidenta  

Maria Dolores Tolosa García - 39377852N - Vocal  

Lucía Ricart Baudés - 52656202W - Vocal  
 
Els organismes on participem queden de la següent manera:  
Lola Reig continuarà amb la representació de l'Ampa al Consell Escolar, Noelia Zaragozá continuarà amb la 

representació al Consell Escolar Municipal i Comissió d'Absentisme, camí escolar.  
 
A banda, coses que ja teníem assignades on no hi ha canvis:  

 
Gabi i Pepa formen la comissió d'Extraescolars, del servei de monitors per a les reunions d'avaluació i 

de l'Escola de mares i pares que està pendent de concretar.  

Anna s'encarrega de publicar al blog, d’enviar els correus des de l'Ampa, de corregir els escrits i del 

que vaja sorgint ☺.  

Santi és l'encarregat del cens i el que més idea té del tema de reutilització de llibres, que és un tema 

pendent que cal ficar en marxa amb l'escola.  
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Noelia s'encarrega dels xandalls.  
 

Tindran firma al banc (Cajamar) Elena, Inma i Anna.  
 

No hi ha una distribució molt específica perquè anem un poc resolent el que va sorgint. Anirem 

especificant sobre la marxa.  

 
Inma tramitarà el canvi de junta als diferents organismes (FAPA, Ajuntament, Conselleria) i si necessita 

ajuda la demanarà.  

 
Comptem també amb col·laboradors puntuals per a festes i demés.  

 
 

 
2. . PRECS I PREGUNTES:  

 
Una mare, fent referència al vídeo que el grup d'infantil de 4 anys ha fet per a participar en una 

campanya de Repsol, proposa que Greenpeace faça una xerrada de sensibilització ecològica als mestres 

per a proposar a l'escola. No és gratuïta per tant ho valorarem a l'Ampa.  

 
Un altre tema comentat és que se van a fer excursions des de l'escola a la base de l’Otan, en conveni 

amb l'Ajuntament. Es planteja que es puga evitar que es presente com a activitat pedagògica. 

Ho valorarem en próximes reunions de junta.  

 

La próxima reunió de junta és el dilluns dia 10 a les 18'30 en l'Edifici La Penya, per tal de preparar 

l'Assemblea Ordinària de Socis, que volem fer a desembre.  

 
S' alça la sessió sent les 19'00 h. del dia assenyalat en l'encapçalament de la present acta.  
 

 
 
Signat la Secretària en funcions  Signat el President en funcions  
 
 
 
 
 
Inma Ortega  Gabril Carrión  


