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ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA AMPA CEIP Lloma del Mas

Eleccions 22 de novembre 2013

A l'escola Lloma del Mas, a les 17,15h del dia 22 de novembre 2013 es reunix 
l'Assemblea General amb caràcter d'Extraordinària de l'Associació de Mares i Pares del 
CEIP Lloma del Mas a la que assisteixen 14 socis.

D'acord amb la convocatòria realitzada amb el següent:

Ordre del dia amb punt únic

1.- Convocatòria d'eleccions.

Desenvolupament del punt 1:

Atès 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 procedix a 

formalitzar la nova junta. 

De l'actual junta les persones eixints són:

Teresa Empar Aguado Bloise -tresorera-

Desamparats Dasí Coscollar -vocal-

Les que romanen a la junta:

Santi Millán Ventura -vocal-

Pau Pertegaz Saragossà -president-

Anna Trullàs i Andrés  - vicepresidenta-

Amaya Ruiz Botella -secretaria-

I les noves incorporacions són:

Elena Sanjuán Sánchez - tresorera-

Inma Ortega Cordón -vocal-

Lola Reig Asensi -vocal-

Noelia Zaragozà Palau -vocal-

Pepa Ortolà Ivars -vocal-

Antonio Gomis Aviño -vocal-
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Així queden distribuïts els càrrecs per aquesta nova legislatura sempre 

subjectes als canvis que la junta crega convenients.

Quant al càrrec de secretaria, la secretària actual el posa a disposició de la 

junta per si és voluntat d'algú dels presents d'assumir-lo. Com que no és el cas, 

el càrrec el manté la mateixa persona però per volum de feina es decidix crear 

una comissió burocràtica per a repartir les gestions de secretaria. 

Sobre la llista de correu:
Informem que existix una llista de correu electrònic de la junta a través de la 
qual ens organitzem. Afegirem les noves incorporacions a la junta i es donaran 
de baixa les persones eixints. Afegirem també una membre de la comissió 
d'extraescolars que vol estar al dia de la informació. La resta de membres 
d'altres comissions que no són vocals rebran els correus que tinguen a veure 
amb la seua tasca de la persona encarregada de coordinar la comissió. Es pren 
aquesta decisió amb la intenció de no saturar la gent d'informació.
S'enviarà un protocol d'ús de la llista amb la intenció de provar d'evitar la 
saturació de correus ara que serem 12 persones a la llista.
Acordem però, posar el nom de la persona a qui va adreçat el correu en primer 
lloc sempre que siga possible.

Circulars i correu AMPA:
Les circulars les pot redactar cada comissió, sempre en valencià i si cal 
traducció o correcció hi ha diferents membres de la junta que ho poden fer. Les 
respostes per correu electrònic les fem també sempre en valencià. Si algú ha 
d'utilitzar el correu de l'AMPA per enviar més formalment un escrit, que ho 
comente en el seu moment.

Organismes en què participem:
Consell Escolar -representant Amaya Ruiz-
Consell escolar Municipal -representant Amaya Ruiz-
Comissió Absentisme, camí escolar* -representant Amaya Ruiz-
*D'aquest projecte no n'hem parlat massa però ho farem en properes reunions. 
Coordinadora pel Valencià al Camp de Túria (Escola valenciana) -manca 
representant-
FAPA -tots rebem les informacions però de moment no hi ha cap representant 
que s'encarregue d'una relació i participació més directa-

A banda de les comissions de treball ja parlades hi ha altres 
tasques/temes:
En aquestes tasques també ixen referents de la junta que se'n faran càrrec:

– Comunicacions puntuals amb l'escola per festes (castanyera, gelat fi de 
curs, berenar carnestoltes... no són moltes). Lola Reig, que ja s'encarrega 
de gestionar la Castanyera.
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– Trobada escoles en valencià i premi sambori. La CAPPEV ja es va reunir 
dimarts per començara  a preparar la trobada d'enguany a Olocau. 
També el premi Sambori. L'escola hi va i duu el tema però normalment 
són les AMPA les que participen. 

– Coordinar-se i participar en l'organització de la formació de mestres 
(referent Cecília, especialista educació física). Lola Reig 

– Escola de pares i mares.
– S'ha fet una comissió en el CE per a fer uns escrit i tractar i fer el 

seguiment de l'habilitació de la línia dels 7 alumnes en PPEC. Cal 
assegurar-se que pot participar gent que no siga representant en el 
consell escolar.

– Coordinació servei de monitors per a les reunions d'avaluació (encara 
que enguany com moltes seran al migdia haurem de veure com ho 
fem...) La comissió d'extraescolars.

– FAPA, convocatòries, resolucions i subvencions.

El quadre de distribució de càrrecs i tasques és el següent:

NOM I COGNOM CÀRREC COMISSIÓ ALTRES

Pau Pertegaz Presidència Blog, mobilitzacions, 
comunicació

Signatura la banc

Anna Trullàs Vicepresidència Biblioteca i com. 
burocràtica

Amaya Ruiz Secretaria Blog, mobilitzacions, 
com. burocràtica

Representació al CE i 
al CEM

Elena Sanjuán Tresoreria Tresoreria Signatura al banc

Santi Millàn Vocalia Cens, projecte llibres I compres puntuals 
centre

Antonio Gomis Vocalia Projecte llibres

Inma Ortega Vocalia Com. burocràtica Signatura al banc

Lola Reig Vocalia Activitats 
centre/festes

Grup treball mestres 
per formació

Pepa Ortolà Vocalia Festes/com.burocràtic
a

També suport als 
xandalls

Gabriel Carrión Vocalia Extraescolars

Noelia Zaragoàz Vocalia Xandalls

Per a les comissions de treball farem el traspàs pertinent dels temes concrets 
(Xandalls extraescolars...).

Hi ha altres persones que es van oferir a col·laborar de les quals es guarda el seu 
contacte i disponibilitat i se sumaran a la llista de la qual ja disposem.
 



AMPA de la Lloma del Mas
ampalloma@gmail.com
ampallomadelmas.wordpress.com Acta Assemblea General Extraordinària

22 novembre 2013

S'acorda gestionar el màxim de coses per correu electrònic però mirar de fer una 
reunió presencial abans de Nadal.

Sent les 19,00 del dia assenyalat en l'encapçalament de la present acta, 

s'alça la sessió.

Signat la Secretària  ViPl el President


