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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/es.

D'acord amb la convocatòria realitzada amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Valoració del curs 2011/2012

1.1.- Activitats

1.2.- Estat dels comptes i informació sobre retorn dels diners de l’AMPA

2.- Perspectives per al curs 2012/2013

3.- Informació sobre el menjador i presa de decisions al respecte, si s’escau.

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

5.- Inclusió de temes i presa de decisions, si s’escau.

Desenvolupament del punt 1:

Valoració del curs 2011/2012

1.1 Activitats

Ens vam marcar com a projectes en la 1a assemblea:

– Biblioteca.

– Blog.

– Escola de pares i mares, en perspectiva per al curs següent.

– Baixada des de l'escola a peu. La reprendrem el curs que ve.

– Festa de la primavera.

– Venda de xandalls.

– Embolcalls d'entrepans.

– Hem dut les extraescolars.

– Col·laboració en les activitats de l'escola.

Tots els membres eren nous. En molts casos ens hem trobat amb la inexperiència, 
molta burocràcia i temes a resoldre. Ara ja tenim l'experiència.

Comunicació amb l'equip directiu. Estem pendents de fer una segona reunió amb 
l'equip directiu per proposar els nostres projectes: biblioteca, el·laboració d'un 
calendari escolar... i rebre la valoració que ells han fet de les propostes que els vam 
fer a principis d'any.
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Comunicació amb famílies; el blog i el correu ha funcionat molt bé.

Formem part del Consell escolar municipal i el de l'escola; volem treballar 
conjuntament amb els pares i mares que formen part del Consell escolar, creiem que 
els representants de les famílies ens hem de coordinar. Els proposarem una reunió a 
principis del proper curs 2012/2013.

Vam reclamar una baixa que s'havia produït, com a col·laboració amb el centre.

Acords que la Junta ha pres durant el curs:

- Subvenció colònies: fins a 3 anys, 3 euros perquè no fan nit, i a partir de 3 anys 3 
euros per nit. - Viatge 6è, 30 euros per alumne, amb un sostre de 600€ (cal haver 
format part dels dos darrers anys de l'AMPA; casos especials els estudiarem en 
concret).

Hem decidit també comprar un mostrari de totes les talles dels xandalls per a que les 
pugueu veure abans de fer la comanda.. 

Quant a la biblioteca, vam dir que faríem una subvenció a la biblioteca de 1000 
euros. La comissió de biblioteca es va posar en contacte per veure com fer-la. Vam 
veure que a la biblioteca hi ha dos ordinadors connectats a un servidor per tal de 
catalogar els llibres; també que el centre tenia caixes de llibres sense estrenar que 
s'havien adquirit fa uns dos anys. Ens vam oferir a col·laborar, però ens vam dir que 
abans s'havien de familiaritzar amb el programa.  Vam valorar que no era el moment 
de fer una nova comanda de llibres sense haver-se posat a treballar abans en el que 
està pendent i amb el risc  que els nous llibres també es quedaren en caixes.  Una 
vegada passat el curs, vam demanar un nova reunió: ens van dir que a partir de juliol 
començarien la catalogació, i podrem començar a ajudar. 

Una sòcia discrepa sobre la reflexió de “no fer inversió si els llibres estan en la caixa”. 
Per part de l'AMPA s'aclareix que no ha estat exactament així. Davant el dubte i 
després de successives reunions plenes de propostes i iniciatives que no avançaven es 
va decidir esperar a que hi haguera ordre. 

A banda l'AMPA ha rebut queixes de famílies de l'estat en què els llibres arriben a les 
llars, i  hem traslladat aquestes queixes a la biblioteca. 

Festa de la Primavera

Valoració festa. Molt satisfetes, en general molts comentaris positius. 

Objectius:

– Fer visible l'AMPA

– Recuperar l'escola com un espai obert a les famílies i gaudir-la com a espai de 
lleure i intercanvi

– Contribuir a més consciència amb la reducció dels residus, amb els gots.

– Férem sucs de taronja i llima.

– I venda d'embolcalls, encara en tenim es estoc. 
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A la festa va vindre prou gent, potser unes 200 persones. Ambient molt agradable, 
resposta molt bona per part de la gent, molta participació. Volem agrair a totes les 
famílies que ens vàreu ajudar. I també la col·laboració del centre, especialment 
Encarna i Josep. 

Rodamóns ens van fer ballar molt i va agradar.

Valoració del blog.

Convidem a les famílies a col·laborar en la secció M'expliques un conte, i també a fer-
se seguidors/es del blog ja que arriben les actualitzacions al correu i és una manera 
més d'estar informat d'actualitats i temes de l'escola.

També pot ser un espai de debat i propostes ja que es poden fer comentaris als temes 
que es pengen.

Extraescolars.

Forcuin ens agrada com treballa, i li hem proposat de fer l'escola matinera. El preu es 
mantindrà en 34 euros, de 7.30 a 9.00. L'opció de 8 a 9 costarà 24 euros. 

En setembre es passarà una circular perquè es puga matricular a les extraescolars de 
vesprada: en principi s'oferiran les mateixes, que funcionaran en funció de les 
inscripcions. 

No hem rebut cap queixa de l'empresa, al contrari. Per exemple hem rebut molts 
comentaris positius de patinatge. L'empresa és molt propera i ens hi entenem bé. 

Si algun pare/mare té en algun moment alguna queixa, que la transmeta a l'AMPA per 
favor.

1.2 Estat dels comptes i informació sobre retorn dels diners de l’AMPA

Per el moment s'ha fet efectiu cada mes el retorn de diners a l'AMPA en concepte del 
desfalc.

Balanç econòmic. Veure el document adjunt Llibremajor_15_06_12_AMPA.

Desenvolupament del Punt 2

Perspectives per al curs 2012/2013

Meta mínima per al proper curs: fer tot el que hem fet enguany:

– Biblioteca

– Blog com a via d'informació

– Xandalls

– Subvencions

– Tresoreria
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– 2a festa de l'AMPA

– Col·laborar en les festes de l'escola

Altres coses que ens hem anat plantejant, però ens ha estat impossible per 

manca de recursos humans:

– Posar en marxa l'escola de pares i mares

– Participar en la PGA per a incloure activitats

– Baixar caminant cap al poble

– Integrar pares i mares del Consell Escolar

– Integrar-nos com cal a la FAPA i fer el seguiment en les assemblees i 

accions que proposen

– Participació més activa en les mobilitzacions

– Organització de la venda de llibres i materials escolars 

A pregunta del públic, s'aclareix que les editorials les decideix el claustre de 

mestres.

A pregunta del públic, es diu que es pot recomanar la compra que no siguen 

els llibres més cars, com ha passat enguany en primària amb un llibre de 

castellà (Logico Picolo).

– També ens ha faltat poder col·laborar més amb Federació d'Escola 

Valenciana, les trobades, etc. Poder assistir a les assemblees, muntar una 

parada a les trobades...

Fem una crida a la participació en àmbits concrets i per això repartim fulls 

perquè la gent se puga apuntar a les àrees on té més interès, treballar-hi i 

coordinar-se a la vegada amb la junta.

Desenvolupament del punt 3:

Informació sobre el menjador i presa de decisions al respecte, si s’escau.

3.1 UCALSA

Llegim l'informe elaborat per la junta, adjunt a aquesta acta que duu per 

títol 'Informe Unión Castellana de Alimentación (UCALSA)'.

Resultat de la votació.

Votacions a favor de proposar des de l'AMPA que UCALSA no siga l'empresa 
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del menjador: 22

En contra: -

Abstencions: 3

Qüestions del públic sobre la qualitat alimentària. Es posa com a exemple el 

peix panga per explicar que a queixes concretes es poden cercar solucions 

concretes. 

Es demana si és possible tenir més informació sobre la procedència i la 

qualitat del menjar.

Es podria fer una comissió de menjador i alimentació dins l'AMPA si hi 

haguera qui la fes però de tota manera els pares i mares també es poden 

adreçar a la comissió de menjador del Consell Escolar, en la qual també hi 

ha representants de les famílies.

3.2 Informacions del Consell Escolar respecte les retallades i la situació del 

menjador

- Des Conselleria els usuaris de menjador tenen dos tipus d’ajuda:

* Despeses de funcionament: consistix en l’aportació de la Administració als 

centres  docents  que  presten  el  servei  de  menjador  escolar,  per  a  coadjuvar  al 

funcionament del mateix. Per a este curs es va establir en 1,45 € per comensal/dia. 

D’esta aportació ens beneficiem tots els usuaris del menjador.

* Ajudes assistencials de menjador

1.- Beneficiaris directes de l’ajuda assistencial de menjador: entre els que 

està l’alumnat beneficiari de les beques de transport.

2.- Beneficiaris de l’ajuda assistencial de menjador prèvia baremació i en 

atenció a les circumstàncies socioeconòmiques.

- Estes ajudes, Conselleria les fa efectives en tres pagaments, el primer dels quals s’ha 

fet efectiu ja en tota la seua totalitat, el tercer, en condicions normals s’esperaria que 

el feren en agost, però el segon pagament hauria d’haver-se fet ja i encara no ha 

entrat. En total deuen 66.202’76 €

-Què suposa això? Mentre no entren les ajudes, els xiquets becats seguixen fent ús del 

menjador. Com s’ha fet front a esta despesa? Des-de el mes de març s’ha pagat amb 

el romanent que hi havia al menjador i amb l’ingrés de les famílies no becades.
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- Tot i així, tenim un deute amb l’empresa del menjador a dia de hui d’un poc menys 

de 3.000€, però el romanent del que disposàvem a l'escola ja no el tenim.

- El Consell escolar va decidir fer un escrit reclamant a la Direcció General d’Ordenació 

els diners que encara no han pagat. De la mateixa manera, ens demanaren que des 

de l’AMPA férem la mateixa reclamació. Reclamació que ja hem redactat i li la hem 

donat al director per a que junt a la del centre la faça arribar per registre d’entrada a  

la Direcció General d’Ordenació.

- Què passarà si la situació no canvia? La situació actual no es podria mantindre l’any 

que ve si Conselleria no fa efectives les ajudes ja que el romanent ja no existix. Altra 

cosa  seria  les  condicions  que  siguen  capaços  d’assumir  l’empresa  que  el  centre 

contracte  per  a  l’any  2012-2013 ja  que  tots  els  centres  de  primària  estem en  la 

mateixa situació.

- Quant a les beques per al curs vinent, la consellera d’educació va fer declaracions 

esta setmana dient que les beques de menjador s’anaven a convocar però deslligant 

les beques de menjador a les de transport, a banda d'altres canvis. Però no se sap res 

concret perquè encara no s'ha publicat.

- En principi, des de el Consell escolar ens estan informant de la situació i en cas de  

que  no  canviara,  hauríem  de  prendre  decisions  al  voltant  de  la  continuïtat  del 

menjador.

Una sòcia demana que si hi ha alguna manera de saber ja si hi haurà o no 

servei de menjador.

Diferents intervencions mostren inquietud sobre el tema, i també sobre el 

tema del transport escolar. Es recomana cridar a inspecció, i que les famílies 

pregunten i així anar fent pressió. 

Intervenció sobre els diners de l'AMPA i el cablejat d'internet a l'escola, però 

la intervenció és inexacta i té relació amb l'anterior junta. 

Intervenció que diu que en temes de subvencions, menjador, etc., ens hem 

de preparar per als pitjors dels escenaris, vistos els atacs contra l'educació 
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pública. 

Desenvolupament del punt 4:

Suggeriments i preguntes. Torn obert de paraula.

Les intervencions dels assistents estan centrades sobretot en el tema dels 

ajuts i la continuació o no del servei de menjador. Des de la junta de l'AMPA 

es comenta que totes les informacions que es vagin tenint es procurarà fer-

les públiques a través del blog i que si eixís alguna mare o pare voluntari 

per a encarregar-se del tema de manera exclusiva tindria tot el suport i la 

col·laboració de la junta.

En resposta a una qüestió d'una mare en la darrera assemblea sobre 

l'obligatorietat dels babis a infantil i la disponibilitat o no en la botiga que 

els distribuix, després d'haver-nos informat podem dir que el babi NO és 

obligatori, el recomanen però es pot dur o no i pot ser el de l'escola o no.

Desenvolupament del punt 5:

Inclusió de temes i presa de decisions, si s’escau.

No hi ha cap tema més per a incloure ni que siga susceptible de votació.

Sent les 19,30 del dia assenyalat en l'encapçalament de la present acta, 

s'alça la sessió.

Signat la Secretària  ViPl la Presidenta


