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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AMPA CEIP Lloma del Mas

A l'escola lloma del Mas, a les 17,15h del dia 16 de febrer de 2012 es reunix 
l'Assemblea General amb caràcter d'Ordinària de l'Associació de Mares i Pares 
del CEIP Lloma del Mas a la que assisteixen 27 socis.

D'acord amb la convocatòria realitzada amb el següent:

ORDRE DEL DIA

El que hem fet: 

1.- Presentació de la nova Junta, associats i estat dels comptes. 

Presentació nova junta
Associats
Estat de comptes
El blog

2.- Informació desfalc i retorn dels diners de l'AMPA

Cap a on anem: 

3.- Projectes, participació i accions 

Coses en marxa:

Biblioteca

Festa nova AMPA 27 d'abril

Baixada de l'escola al poble 

Escola de pares i mares 

Accions finançament: embolcalls

4.- Mobilitzacions contra les retallades 

5.- Xandalls i aprovació, si s'escau, de la proposta de gestió de 

l'estoc 

6.- Suggeriments i preguntes. Torn obert de paraula. 

Desenvolupament del punt 1:

La presidenta presenta els membres d'esta nova junta i les seues funcions i explica els 
objectius d'aquesta Junta. Objectius recollits a grans trets en el blog.

Associats: hores d'ara, encara anem rebent butlletes de nous socis, però a dia d'avui 
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som 158 famílies, 211 xiquets, 48% dels alumnes del centre.

Tots els associats han d'haver rebut el carnet de soci amb un codi assignat que 
vos serà d'utilitat.

Tresoreria 6.494,77€ saldo que tenim, presentació dels comptes. 

S'ha pagat ja una part del deute amb Theresia, anem retornant a quotes de 300€.

També hi havia la factura d'autocars Ramon, també s'ha pagat.

3.455€ entrada quotes socis.

Berenar de carnestoltes per a tothom uns 400€.

Colònies subvencionades 3€x xiquet i dia això és uns 1500€.

Tenim uns 3000/4000 euros  per a invertir.

Pagades ja les quotes (FAPA i Escola Valenciana)

Subvenció 6è 600€

Corigi 150€

Uns 1000€ per a la biblioteca

Festa de primavera també caldrà posar pressupost.

De cara al curs que ve també partida pressupostària per a Escola de Mares i Pares.

El blog:
César i Pau comunicació.

Transparència un dels nostres principals objectius. Circulars i creació 

del blog. Volem que siga el nostre primer estri de comunicació amb 

les famílies. Explicació de l'estructura del blog. Animem també a que 

vos subscriviu per a rebre les actualitzacions al correu electrònic. 

Espai obert a la col·laboració en continguts, seguiment...

Desenvolupament del Punt 2:

Informació desfalc i retorn dels diners de l'AMPA

Desampa explica la situació actual en relació al que es va decidir a 

l'assemblea passada: 

S'ha fet el reconeixement notarial del deute 9550€ que s'ha 

desglossat en 20 pagarés de 500€ un de 50€ i escaig i un darrer en 

blanc per poder imputar allí interessos legals d'aquests diners en la 

data que se finalitze el deute i les despeses del procés (notari, impost 

de transmissions).
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Fins ara el 28 de cada mes se fan efectius els pagarés.

Desenvolupament del punt 3:

Projectes, participació i accions

 

Biblioteca

S'ha parlat amb la mestra encarregada de la biblioteca per a  saber 

les necessitats que hi ha. Cal organitzar el que hi ha i ampliar el fons 

(comprar llibres).

També s'encarreguen de fer la secció de llibres al blog.

Vos demanarem que els associats tireu una maneta.

Festa nova AMPA 27 d'abril

Reserveu aquesta data. Hi ha previst de fer una festa de presentació 

de l'AMPA.

Baixada de l'escola al poble

Idea que vàrem tenir fa temps. Baixada junts des de l'escola al poble, 

apreciar i observar el paisatge que tenim, la vegetació el que ens 

envolta...

Escola de pares i mares

Hi comencem a treballar per engegar-ho el curs 2012-2013. El que 

volem amb aquest espai és afavorir que puguem créixer, aprendre 

nosaltres, els pares i mares, pensant en les mancances que tenim, en 

allò que ens ajudaria a acompanyar millor els nostres fills en el seu 

aprenentatge, en el seu creixement...

I crear també un espai per a nosaltres que no té perquè tenir només 

forma de conferències si no també de tallers més dinàmics que 

moltes vegades ens ajuden a adonar-nos de coses i a poder-les 

encara millor.
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Tenim la intenció de fer entre tres i cinc sessions al curs. I també 

voldríem coordinar-nos amb altres centres del poble per temes 

d'interès comú, per poder dur ponents de manera conjunta.

Per tot això vos passem una enquesta, per saber si podeu participar 

aportant alguna sessió o.... i saber què us facilitaria al màxim 

l'assistència.

Accions finançament: embolcalls

Campanya parlant de reciclatge amb els xiquets. Proposta de silicona 

de Lekué (per consciència i per finançament) com a embolcalls 

d'entrepans. N'informarem properament tan aviat com posem en 

marxa la campanya.

Desenvolupament del punt 4:

Mobilitzacions contra les retallades

Des de la Junta creiem que l'AMPA ha de donar suport i impulsar aquestes 
mobilitzacions que ens afecten a tots i a totes, com a mares, pares, xiquets 
treballadors.... si volem una escola pública i de qualitat, en aquests moments 
en què està en perill cal que lluitem per ella.

Lloma del Mas
Assemblea del professorat, reunions els divendres. Van traure una circular 
explicant les mesures consensuades que prenen els mestres del centre, 
recordem dilluns de dol i dijous de concentració, i s'adhereixen a les 
mobilitzacions proposades fins ara per els sindicats i per la Plataforma del per 
l'Ensenyament Públic (convocatòries a la web). 

Es treballa en la coordinació amb els altres centres del poble i amb la intenció 
de fer mobilitzacions conjuntes i més visualitzables. S'ha parlat també de fer 
una taula rodona informativa. Per la seua banda Marcel·lí també ha fet una 
cançó. 

Com afecten més concretament les retallades a l'escola:

Situació del centre
El trimestre que deu Conselleria són diners de funcionament de centre. De 
moment el fons dóna per a tirar enguany, quant a material etc. Ja està 
comprat, el que caldrà veure és que passa l'any que ve. Conselleria diu que 
pagarà però...

De moment:
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– S'ha suspès el programa del fluor per manca de diners (des de 
Conselleria, a tots els centres)
– Cobertura de baixes, hi ha la campanya de la FAPA de presentar 
reclamacions al Síndic de Greuges quan hi ha una baixa i no es cobreix. En vam 
enviar una per la logopeda.
– Si s'acaben els diners adéu fotocòpies, tonners etc... tota mena de 
material fungible.
– Bonollibre l'any que ve sembla que res de res.
– Menjador, els becats (que pel fet de ser un 'centre transportat' n'hi ha 
prous a l'escola, però no m'han sabut dir el percentatge). Si conselleria no paga 
les beques pot esdevenir un problema amb l'empresa de menjador. 
– Aigua llum i gas, els proveïdors són l'ajuntament.

Camp del Túria
L'AMPA ens ha informat que els mestres fan concentracions cada dia a les 
16,30 (de 5 minuts) i que han suspès les extraescolars i han reduït l'horari 
d'atenció a les famílies. L'AMPA encara no ha decidit si s'impliquen i com.

IES Les Alfàbegues
1) Concentració a l'ajuntament dimecres 22 de 14:15 a 14:45.
2) S'han proposat també tancaments al centre, el proper per al dijous 16 de 18 
a 20 hores. La proposta dels assistents era fer els tancaments dilluns i dijous, 
cada setmana un dia diferent. La gent de l'IES convida a participar de la 
tancada a tots els centres educatius del poble.
3) Nosaltres ens hi adherim

Escola del Carmen
Dins l'escola s'han proposat també coordinar-se amb altres centres per a les 
mobilitzacions.

Al bloc anirem informant de les mobilitzacions accions i propostes que 
hi hagen. Vos podeu subscriure i rebre cada informació nova que es 
publica al vostre correu.
També podeu fer comanda de samarretes Per una Educació pública i 
de qualitat, nosaltres vos les farem arribar.

Desenvolupament del punt 5:

Xandalls i aprovació, si s'escau, de la proposta de gestió de  

l'estoc

Fa temps que es parla de canviar els xandalls. Hi havia descontent 

amb l'empresa anterior (Theresia).

Hem contactat amb unes quantes empreses i finalment hem triat Orlo 

Sport, de la qual Desampa ja n'havia parlat en alguna assemblea 



AMPA de la Lloma del Mas
ampalloma@gmail.com
ampallomadelmas.wordpress.com Acta Assemblea General Ordinària
tel. 634.543.697 16 febrer 2012

anterior. Es pot fer comanda segons la demanda, millor per a evitar 

un gran estoc com el que tenim ara. És més econòmic que l'anterior.

Tenim un estoc molt important encara, de T4 per exemple n'hi ha uns 

45 xandalls. Per a gestionar l'estoc:

Propostes a votar:

1- Vendre tots dos xandalls (vell i nou) al mateix preu però cal que et 

quedes el que hi ha de la teua talla. (venem l'estoc)

2- quan fas la comanda especifiques que vols el nou i si vols l'antic et 

resultarà molt més barat, l'AMPA recuperarà menys diners però hi 

haurà la possibilitat de liquidar l'estoc.

I després de l'anteriorment assenyalat es procedeix a la votació:

Vots a favor de la 1: 1

Vots a favor de la 2: 22

Abstencions: 4

Vots nuls cap

Vots en blanc cap

D'acord amb l'anterior queda aprovada la proposta 2.

Desenvolupament del punt 6:

Suggeriments i preguntes. Torn obert de paraula. 

- S'informa que torna a haver fluor en primària, Conselleria ha dut unes quantes 
caixes.

- Se'ns demana si penjarem a la web el PEC i la PGA.

PGA no es pot publicitar. PEC sí. Aquests documents es poden demanar també a 
Secretaria si esteu interessats a consultar-los, a més hi ha dues membres de la junta 
que formen part del consell escolar i estan disponibles per a qualsevol dubte que 
tingueu.

- Bates infantil. Són obligades, si no hi ha tallatge no en demanen més. I és necessari.

Se'ns demana que ens informem amb la botiga del funcionament per a evitar aquestes 
situacions (algú que ha erdut o no té bata i no pot tenir-ne una de la seua talla quan 
són obligatòries).

- Es proposa que es duga uniforme.

Es rebat, en un centre públic no pot ser obligatori.

- Camp de Túria tenen problema que becats per menjador conselleria no està pagant.
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Què passarà si conselleria no paga als becats?

Sembla que el centre avança els diners, però què passa si s'acaben? Ens informarem i 
ho farem saber.

Bonollibre sembla que desapareixerà-- Què fer? Hi ha centres que han dit que per al 
curs que ve no hi haurà llibres. Hi ha iniciatives per a deixar els llibres en dipòsit (però 
mestres s'han de comprometre a no canviar de llibres...)

El tema dels llibres és un tema que estudiarem.

- Proposta de fer una circular amb una llista de coses concretes que ens poden afectar 
quant a les retallades, per a les famílies

Podríem posar-ho en la propera circular de convocatòria.

- Retallades, a banda de les qüestions econòmiques, també en els recursos humans 
també, no hi haurà mestres de suport etc.

A Sanitat, a serveis socials.... afecta a tot. El deute que hi ha és molt gran.... com 
taparà el govern valencià eixe forat?

Per a mobilitzar els pares cal publicitar el que ens afecta directament.

Sent les 19,15 del dia assenyalat en l'encapçalament de la present acta, s'alça la 
sessió.

Signat la Secretària ViPl la Presidenta 


