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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AMPA CEIP Lloma del Mas

A l'escola Lloma del Mas, a les 17,15h del dia 18 d'octubre de 2013 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 26 socis i sòcies.

D'acord amb la convocatòria realitzada amb el següent:

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior (la podeu llegir 

a:https://ampallomadelmas.wordpress.com/2013/01/23/ac

ta-de-lassemblea-general-ordinaria-141212/)

2.- Aprovació dels comptes 2012/2013.

3.- Estat actual de l'associació. Cal cobrir els càrrecs 

vacants (Presidència, Vice-presidència, Tresoreria i 

Vocalies -mínim 3-) i renovar la resta, mitjançant la 

convocatòria d'eleccions, o bé dissoldre l'AMPA.

4.- Informacions de l'escola. (reclamacions de beques 

llibres, moviment per aula amb 30 xiquets a 2on

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

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

Desenvolupament del punt 1:

Lectura dels punts més importants de la passada assemblea, per acord dels 

assistents, i aprovació de l'acta anterior:

Vots a favor: 25

Vots en contra: 0

Abstencions: 1

Desenvolupament del Punt 2

Es presenten els comptes del curs anterior (adjunts a l'acta)

– 12.050,45€ deute inicial del desfalc, tot ingressat menys 544€, que 

properament s'ingressaran. La setmana que ve quedarà cancel·lat el deute.

– 13.761,67€ és el que tenim ara. Per això hem valorat que en el 
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context actual calia rebaixar la quota: 10€ per un xiquet/a, 15€ més d'un.

Repassem el document dels comptes on les partides estan detallades.

Quant a la quota del telèfon, estem parlant de deixar de tenir-ne i fer-ho tot per correu 

electrònic, atès que és molt complicat tenir una persona pendent d'atendre'l. Però 

encara no ho hem aclarit del tot atès que hi ha gent que ens truca per telèfon que no 

usa el correu electrònic.

Aprovació dels comptes 2012/2013

Vots a favor: 26

Vots en contra: 0

Abstencions: 0

Desenvolupament del punt 3:

Es fa lectura de les activitats que hem fet l'AMPA els darrers 2 anys:

- Gestió i venda dels xandalls de l'escola.
- Gestió de les activitats extraescolars al centre.
- Gestió de l'escola matinera.
- Subvenció d'eixides a les colònies i viatge fi de curs de 6è.
- Organització d'eixides d'un cap de setmana per a xiquets i xiquetes de la 
comarca.
- Creació  del  blog  de  l'AMPA  on  informem  obertament  de  totes  les 
activitats que fem.
- Difusió  dels  acords  del  Consell  Escolar  del  Centre a través del  nostre 
blog.
- Realització de sessions d'animació a la lectura per als xiquets i xiquetes 
d'infantil i 1r de primària.
- Organització,  creació  i  donació  de  tot  el  material  didàctic  per  a  una 
animació lectora.
- Dotació de llibres de ciències en valencià a la biblioteca del centre.
- Donació a l'escola dels llibres que, setmanalment, recomanem al blog a 
l'apartat 'M'expliques un conte?'.
- Decoració de la biblioteca amb cartells dissenyats i  subvencionats per 
l'AMPA.
- Ajuda en la conservació i nova classificació dels llibres de la biblioteca del 
centre.
- Subvenció per a la dotació de material didàctic a les aules.
- Organització de la Festa de Sant Jordi i la primavera.
- Col·laboració a les festes del centre de la Castanyera, Carnestoltes, Fi de 
Curs.
- Participació a les Trobades d'Escoles en Valencià.
- Realització  d'altres  activitats  educatives  com  la  baixada  al  poble 
caminant.
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- Contractació de monitors per a atendre als xiquets durant les reunions 
d'avaluació.
- Participació al Consell Escolar Municipal així com  a les seues comissions 
d'Escolarització i d'Absentisme.
- Participació a la Comissió Camí a l'Escola, dins del Consell Escolar, per al 
disseny i realització d'un itinerari de vianants i carril bici fins totes les escoles 
del municipi.
- Mobilitzacions davant els retalls en educació i en contra de la LOMQE.
- Denúncia  davant  el  Consell  Escolar  del  tipus  d'empresa  de  menjador 
contractada pel centre.
- Presentació d'instàncies  a l'Ajuntament per a exigir  la  reparació de la 
teulada del centre.
- Presentació d'instàncies davant la Conselleria d'Educació per a exigir el 
pagament de les beques de menjador.
- Intervenció  a  l'Ajuntament  per  a  paralitzar  la  retirada  del  servei  d'un 

autobús.

Això  i  altres  coses  que  potser  han  quedat  pel  camí  més  la  feina  invisible, 

sobretot burocràtica que fem, és el que ha passat durant 2 anys.

En la situació actual en què ens trobem, 6 persones a la junta, 2 de les quals 

són de la mateixa família, hem hagut de prioritzar i prendre decisions respecte 

les activitats que fem i que podem fer.

A banda del cens i la tresoreria, definim:

Activitats  desitjables  en  perill:  Extraescolars  i  escola  matinera,  xandalls, 

col·laboracions puntuals amb l'escola, relació i necessitats materials de l'escola.

Activitats desitjables possibles: biblioteca, projecte de reutilització de llibres, blog 

i mobilitzacions, Consell Escolar Municipal.

Es demana als associats presents què veuen que cal fer i quina és la següent passa a  

seguir. Es demana implicació i compromís.

Una sòcia s'ofereix per col·laborar.

L'encarregat del cens i els associats ens informa que ara som 136 famílies, aprox. 190 

xiquets i xiquetes.

Un altre soci diu que cal veure perquè la participació és tan baixa. Que potser el que 

cal és especificar objectius.

Un altre soci felicita l'AMPA per la feina en el context actual i demana que concretem 

què implica ser vocal.

L'AMPA expliquem:  no  són  necessàries  unes  hores  a  la  setmana  o  al  dia,  cal  un 

compromís i assumir amb continuïtat la feina que es vol/pot fer. Algú que s'incorpore i  
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diga que farà una cosa i  la faça. Compartint els principis en defensa d'una escola 

pública, de qualitat i en valencià.

Coses concretes que cal fer són les activitats desitjables en perill: extraescolars, que 

són necessàries però estan en perill, venda de xandalls....

Un altre soci fa esment de com funcionen les ampes normalment, que hi ha un grup 

de gent que s'avé i pren una responsabilitat i és desitjable que després hi vaja havent 

relleu, encara que siga a poc a poc.

Diem que no és saludable que sempre siguem els mateixos.

Una  família  es  proposa  per  encarregar-se  de  les  extraescolars  i  muntaran  una 

comissió. Un serà vocal.

Altres sòcies també s'oferixen per implicar-se en tasques concretes.

Pregunten pel  banc de llibres. El responsable de l'àrea explica com està el  tema i  

també ixen associats que es volen sumar a aquest àmbit de treball.

Quant a la composició de la junta directiva de l'AMPA actualment, es prenen 

en consideració les dimissions de na Alicia Sanchis Pérez de León i na 

Covadonga Viedma Gil de Vergara i es ratifica la següent composició:

President (en funcions): Pau Pertegaz Saragossà

Vicepresidència (en funcions): Anna Trullàs 

Secretaria: Amaya Ruiz Botella

Tresorera: Empar Aguado 

Vocals: Santiago Millàn, Desamparats Dasí.

Després de dos anys d'exercici, amb canvis i incorporacions, cal renovar 

almenys parcialment la junta i sumar altres candidats. Atès que en la 

present assemblea hi ha associats que manifesten la voluntat de sumar-se a 

la junta directiva, aquesta queda al càrrec de convocar eleccions el més 

prompte possible per a renovar els càrrecs que s'escaiga i formalitzar les 

incorporacions, després d'haver pres bona nota dels interessos, 

disponibilitat i contactes d'aquestes persones.

 

Desenvolupament del punt 4:

Estem participant en la campanya de reclamacions de les beques de llibres 

del curs 2012/13 que la Conselleria va concedir però no ha lliurat encara. La 

campanya la impulsa la FAPA i hui és el darrer dia. També arrepleguem 
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signatures per al Síndic de Greuges amb la mateixa finalitat (pagament de 

beques).

Expliquem que vivim en un context de retrocés de la qualitat de l'escola 

pública, de retallades arreu, que també està molt present en la nostra 

escola:

– Baixes no cobertes fins a 15 des després.

– 2 aules de 29 i 30 xiquets respectivament a segon, amuntegats, cosa 

que dificulta molt la tasca docent.

– Aquest amuntegament conviu amb la classe de 7 xiquets de 3 anys, 

una unitat nova que s'ha imposat al centre en PPEC (castellà) vulnerant el 

catàleg de centre (PPEV, valencià).

– Durant el curs passat l'Ajuntament volia retallar un autobús i gràcies 

a la mobilització de les famílies es va aturar...

Per tot això, entenem que la tasca prioritària d'aquesta AMPA és defensar 

l'escola pública de qualitat i en valencià i el model que la Lloma ha tingut 

fins ara.  

Desenvolupament del punt 5:

Els suggeriments d'aquesta assemblea s'han fet sobretot en el punt 3, pel 

que fa a la continuïtat o no de l'associació.

Afegim en aquest punt una sol·licitud que una mare ha fet arribar al centre: 

la seua filla actualment té una lesió en un peu i no pot pujar escales peoel 

centre no està preparat per a xiquets o xiquetes amb discapacitats o 

necessitats físiques, per la qual cosa els xiquets i xiquetes accidentats 

també se'n ressentixen. Des de l'escola ja s'ha demanat des de fa anys a 

Conselleria un ascensor, que de moment no està ni en projecte. Podria ser 

una línia de treball.

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

s'alça la sessió.

Signat la Secretària  ViPl el President


