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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AMPA CEIP LLOMA DEL MAS 12 DESEMBRE 2014 

 
A l’escola Lloma del Mas, a les 18:45 h. del dia 12 de desembre de 2014, es reuneix 
l’Assemblea General amb caràcter d’Ordinària de l’Associació de Mares i Pares del CEIP 
Lloma del Mas a la que assisteixen 16 socis. 
 
D’acord amb la convocatòria realitzada amb el següent únic ordre del dia: 
 

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

2. Presentació nova junta sorgida de l’Assemblea Extraordinària del 6 de novembre de 
2014 en la que es convocaren eleccions. 

3. Estat dels comptes del curs 2013/2014 
4. Activitats realitzades i projectes 
5. Informacions de l'escola. 
6. Suggeriments i preguntes. Torn obert de paraula. 
7. Inclusió de temes i presa de decisions, si s'escau. 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR. 

Es fa un breu resum de l’acta anterior amb data 18/10/2013 i s’aprova amb 10 vots a 
favor i 5 abstencions. Cap vot en contra. 
Un soci pregunta sobre els motius de les dimissions dels components de l’Ampa en 
l’exercici anterior. No procedeix tractar eixe tema ací ja que es tractà en l’anterior 
assemblea. 
Una sòcia ens agraeix que estigam al peu del canó. 
 

2. PRESENTACIÓ NOVA JUNTA SORGIDA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DEL 6 DE 
NOVEMBRE DE 2014 EN LA QUE ES CONVOCAREN ELECCIONS. 
S’agraeix l’assistència als poquets socis que han vingut i es comenta que fa falta ajuda 
per a desenvolupar les funcions de l’Ampa. 
Es comenta també la bona predisposició del centre per a col·laborar amb l’Ampa i la 
fluïdesa de les comunicacions amb el nou equip directiu. 
 

3. ESTAT DELS COMPTES DEL CURS 2013/2014. 
L’estat dels comptes de l’Ampa és molt bo degut als ingressos extraordinaris d’una 
persona que devia eixos diners. (S’adjunta estat de comptes). 
L’any passat es gastaren més diners dels que s’ingressaren perquè, entre altres coses, 
s’han baixat les quotes de socis. 
Com que tenim més diners del que els Estatuts ens diu, tenim una previsió per al curs 
actual. (S’adjunta estimació de projectes). Estimem que acabarem el curs amb 6.000 
€. Com que ingressem menys diners que gastem, de cara a l’any que bé haurem de o 
gastar menys o pujar la quota. 
Un soci pregunta quantes famílies hi ha al centre i quantes pertanyen a l’Ampa. Es 
comenta com augmentar l’associació de famílies i la participació. 

http://ampallomadelmas.wordpress.com/documents/assemblees/


Un soci comenta que les famílies no saben que s’han tornat tots els diners i 
comenten que podríem enviar una circular. No procedeix. 
S’aproven els comptes per unanimitat. 
 

4. ACTIVITATS REALITZADES I PROJECTES. 
Festes 
Primer trimestre: Festa de la castanyera. L’Ampa es va fer càrrec de comprar i dur a 
torrar les castanyes per al cicle d’infantil. Enguany hem finançat també la compra de 
castanyes. 
Segon trimestre: Berenar de Carnestoltes. Finançat per l’Ampa per a tots/es els/les 
alumnes del centre (bollets i sucs). 
Tercer trimestre: Gelats de l’últim dia de curs. 
Enguany tenim previst mantindre estes col·laboracions i en l’últim trimestre 
col·laborar amb la festa d’aniversari de l’escola. 

  
Un soci comenta que les famílies no saben que algunes activitats corren a càrrec de 
l’Ampa. Caldria que l’escola, en les circulars que envia a les famílies, incidira en la 
participació de l’Ampa. S’ha de fer una campanya de màrqueting. 
 
Es comenta que enguany l’escola celebra l’aniversari i volen la nostra participació. 
Estem pendents de decidir si celebrarem la nostra festa juntament amb la del centre 
o no. 
 
Es comenta la reunió que tinguérem amb l’escola a l’inici de curs on els demanàrem 
algunes coses. Anirem informant de tot en el blog. 
 
Activitats extraescolars 
Enguany s’ha ampliat l’oferta d’activitats i la novetat és que es fa ioga i anglès a 
migdia. També es fa Funmaths.  Hi ha 108 xiquets apuntats en total a extraescolars. 
 
Escola de pares 
Es farà el taller de relaxació d’una hora i mitja per a pares, xiquets i mestres. Hi haurà 
un monitor que s’encarregarà dels xiquets. 
Un soci comenta que li resultaria molt interessant un taller de tècniques d’estudi. 
Comentem que la idea inicial era fer una escola amb més hores, unes 4 o 5 sessions, 
on participen pares i xiquets, però consideràrem que degut a la poca participació que 
la gent té amb l’ Ampa, potser no s’aprofitaria. 
Una sòcia comenta que és arquitecta i de vegades busca activitats per a compartir en 
família, algunes coses diferents. Ha pensat amb uns amics ajuntar-se amb els seus 
fills i fer algun taller de creativitat en l’ àmbit familiar. Aprenent què és una ciutat, un 
poble, la llum, etc.... Comenta si es podria fer a l’escola. Li demanem que prepare un 
projecte i ens el presente. 
 
Xandalls 
Les comandes són mínimes (72 peces enguany) i hem tingut problemes amb 
l’empresa. Ara no està complint els terminis d’entrega. 
El problema és el xandall. I el que més es demana és samarretes i polars. Aleshores 
qualsevol empresa podria serigrafiar l’anagrama de l’escola. 
Es decideix deixar la samarreta de màniga llarga i curta i el polar. 
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A les famílies que han acudit a l’Assemblea sí els sembla interessant mantindre les 
samarretes i el polar per a identificar els xiquets en les eixides. 
Una sòcia comenta que pot ser que a estes altures, ja no l’interesse el xandall 
demanat.  
Anem a deixar esta setmana de plaç per a rebre els xandalls i si no cancel·larem la 
comanda. 
 
Projecte reutilització de llibres 
Es comenta que voldríem dur a terme este projecte però necessitem la col·laboració 
de l’escola i de moment no tenim resposta per la seua part. 
 

5. INFORMACIONS DE L’ ESCOLA. 
Es comenta que ha hagut tres baixes i que no es cobreixen fins que no passen 15 dies 
des de la baixa. Això obliga a utilitzar el personal de suport per a eixes aules amb la 
reducció d’atenció que això suposa. 
Peticions de reparacions i manteniment a l’Ajuntament no complides. 
Ascensor. Una sòcia mirarà la normativa i ens la passarà. 

 
Comentem que ens estem assessorant amb la FAPA per veure quines accions podem 
emprendre. 

 
6. PRECS I PREGUNTES. 

Comentem que anàrem al ple pel tema del local per a reunir-nos. 
Comentem que la gent no s’implica més amb l’ampa per falta d’interès. 
Alicia Sanchis explica l’incident amb la seua filla Aitana i l’autobús d’Avinguda País 
Valencià. Vol que este tema no es quede ací i la normativa ha d’estar clara. Està el 
tema pendent perquè l’Ajuntament no contesta. Es proposa anar al ple i que 
públicament donen una resposta. 
 

7. INCLUSIÓ DE TEMES I PRESA DE DECISIONS, SI S'ESCAU. 
No hi ha res que comentar sobre este punt. 
 

 
 
S’ alça la sessió sent les 20’15 h. del dia assenyalat en l’encapçalament de la present acta. 
 
 
 Signat la Secretària  Signat la Presidenta 
 
 
 
 
 Inma Ortega  Pepa Ortolà  


