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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AMPA CEIP Lloma del Mas

A l'escola lloma del Mas, a les 17,15h del dia 14 de desembre 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 18 socis i sòcies.

D'acord amb la convocatòria realitzada amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'acta anterior, si s'escau

2.- Aprovació dels comptes 2011/2012

3.- Pressupost, activitats i àmbits de treball 2012/2013

4.- Informacions de l’escola i el Consell Escolar.

5.- Altes i baixes a la Junta de l’AMPA, ratificació de càrrecs  en funcions i noves 
incorporacions, si s’escau.

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

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

Desenvolupament del punt 1:

Lectura de l'acta de l'assemblea anterior del 15 de juny. S'aprova per 

unanimitat.

Desenvolupament del Punt 2:

Presentació comptes 2011/2012, que ja s'havien comentat en l'assemblea 
extraordinària del 15 de juny per a tancar el curs, però tornem a revisar i a 
votar.

Votació comptes 2011/2012 – aprovats per unanimitat.

*Podeu consultar els comptes en el document adjunt Llibre major 

2011-2012 

Desenvolupament del punt 3:

- EXTRAESCOLARS
Quant a les extraescolars. Pel que fa a l'empresa Forcuin: hi ha coses que 
pensem que es pot millorar, encara que hi ha punts que ens agraden. Enguany 
mirarem altres empreses i altres iniciatives, a veure si s'adapten més a les 
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necessitats de les famílies. 
S'ha creat un grup de treball, obert a incorporacions, per a explorar 
possibilitats de noves propostes.
Es comenta que patinatge normalment estan contents, però en anglès no tant.

Assistent comenta la possibilitat de passar una enquesta a les famílies, per a 
conèixer opinions. Bona acceptació de la proposta.

Ha arribat la circular d'activitat de la granja-escola, Covi amplia explicació. 
Convivència, natura, comarca. A la circular repartida hi ha tota la informació 
per a sumar-se a la proposta.

- BIBLIOTECA

• Col.laboració de l’AMPA des de juny/juliol en la classificació, revisió, reparació i 
informatització  del  fons  de  la  biblioteca.  Inici  del  curs  amb uns  200 llibres 
preparats per cada cicle.  De moment,  el  préstec encara es fa manualment. 
Pugem  totes  les  setmanes  per  seguir  amb  la  feina.  Quan  estiga  tot 
informatitzat, veurem les mancances i intentarem solucionar-les.

• Mancances de la biblioteca: llibres de ciències en valencià. Demanats per les 
mestres i aprovat en junta.

• Preparació d’una animació lectora per a infantil.  Feta una reunió amb Lucia, 
coordinadora d’infantil. Pendent per al proper trimestre.

• Llibres del blog. Farem una primera compra amb els llibres publicats al blog. 
Animació lectora i altres formes d’ús d’Internet. Campanya de difusió del blog.

• Decoració de la biblioteca. Animació lectora de Pablo Albo. Farem un cartell 
gran per a la  biblioteca i  un més petit  per a les aules (16 de primària i  6 
d’infantil)

• Festa  de  l’AMPA:  Coordinada  amb  la  setmana  del  llibre  de  l’escola.  Farem 
paradetes de llibres com l’any passat.

BIBLIOTECA D’AULA

• Pendent d’una reunió amb les  coordinadores  de cicle.  Greus mancances de 
material.

El grup de treball de la biblioteca també està a col·laboracions.

A pregunta del públic, s'aclareix que és un concepte diferent als diners que les 
famílies paguen al començament de curs per a material d'aula, amb el qual hi 
ha polèmica, que la inversió en llibres a què ens referim.

- BLOG

Expliquem amb més detall el blog de l'AMPA. Les seccions que treballem, les 
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utilitats i les possibilitats de participació. Amb especial atenció a la secció 
'M'expliques un conte?' i la possibilitat de comentaris.
També és la via per a reduir paper i fer arribar les informacions de la manera 
més ràpida possible. 

També posarem els resums dels consells escolars.

Resum de les estadístiques del blog (veure pdf annex)

- MOBILITZACIONS

Resum de les mobilitzacions actuals. 
L'AMPA informa, però no ens podem multiplicar. Van eixir dues persones per a 
sumar-se a aquest grup de treball però no acaba de posar-se en marxa.
En la passada jornada de vaga general, el taller de pancartes va ser molt 
interessant. 
Tenim previst fer un acte amb el Camp de Túria, centrat en les retallades si 
aconseguim sumar esforços.

Es remarca que el dia de la jornada de vaga general el taller de pancartes va 
ser l'única mostra pública de mobilitzacions al poble.

-RECICLATGE

Reciclatge. Volem fer una campanya més grossa al poble. N'hem de parlar amb 
M.Josep Martínez, la persona encarregada per part de l'escola després que 
l'AMPA engegara la campanya amb la venda d'embolcalls. Però també cal gent 
que se sume per a poder fer-ho efectiu.

- TROBADA D'ESCOLES EN VALENCIÀ

Fins ara ho ha gestionat tot l'escola. Tallers, premis Sambori...però en moltes 
escoles són les AMPES. Des del centre ens han proposat de col·laborar. 

Potser podem anar més enllà i augmentar la nostra participació; però 
necessitem participació de famílies. Sense, no serà possible.

Desenvolupament punt 4:

INFORMACIONS ESCOLA I CONSELL ESCOLAR

Lectura dels acords més importants del Consell.

INCIDÈNCIES AL COMENÇAMENT DE CURS
* Al començament del curs no s'havien cobert 3 baixes de mestres. 2 eren llicències per 
maternitat i una tercera era per malaltia que es va ajuntar a la de maternitat. 
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La nova normativa de substitució de docents diu que es farà als 10 dies des de la data en 
que es fa efectiva la baixa. Les 2 primeres baixes començaren a comptar des d'el primer 
dia dels xiquets a l'escola. La tercera baixa, realment son dues baixes, una per malaltia i 
l'altra per maternitat, que començà a comptar més tard. Així que les tres substitucions es 
varen fer dintre de la legalitat atès a la nova normativa.
Des de direcció es va prendre la decisió que menys afectara a les tutories, per això, la 
baixa del suport d'infantil es va cobrir amb una especialista d'infantil i les baixes per 
maternitat, que eren tutores de primària, es cobriren amb els especialistes d'educació 
física i d’anglès. 

* S'ha canviat el material curricular en educació a la ciutadania a l'inici de curs quan les 
famílies ja havien comprat els llibres que havia demanat l'escola. 

El material curricular d'una assignatura no pot canviar en 4 anys i educació a la 
ciutadania, com assignatura, sols té 1 any. 
Des d’el centre es va decidir utilitzar les unitats didàctiques que estiguen als llibres i es 
complementarà amb altre material com fotocòpies.

MENJADOR

* Prestació de "tuppers".- Si els pares demanen este servei, es vota al Consell Escolar 
aquesta prestació. 
En aquest cas, els pares del Consell no demanàrem el servei. 

* Ajudes Assistencials de menjador curs 2012-2013 
Amb data de 15 de novembre, el Consell ratificà la tramitació de les al·legacions a les 
ajudes assistencials de menjador. 

UCALSA

Es va fer lectura de l’informe redactat per la junta i del següent:

' Reunida l’assemblea de l’AMPA el passat 15 de juny i per inmensa majoria, es va decidir 
exposar els següents punts al Consell Escolar del Centre: 
- Des de l’AMPA considerem inadmissible que una empresa d’estes característiques puga 
fer-se càrrec de qualsevol tasca contractada per a desenvolupar dins el col·legi. 

- Demanem al Consell que considere tota esta informació que aportem al voltant de 
l’actual empresa de menjador d’UCALSA i que per al curs vinent 2012-2013 no es renove 
el contracte amb ella. 
- De la mateixa manera es demana que, en el futur, des de la comissió de menjador, es 
faça una xicoteta recerca d’informació al voltant de les empreses susceptibles a fer este 
servei a l’escola i siga motiu suficient per a no iniciar un contracte laboral amb elles.'

Des de la comissió de menjador es varen proposar tres empreses amb tres 
pressupostos diferents i una qualitat similar de menús.

En la votació tornà a ser triada l'empresa UCALSA per majoria de vots, tot i que el vot de 



AMPA de la Lloma del Mas
ampalloma@gmail.com
ampallomadelmas.wordpress.com Acta Assemblea General Ordinària
tel. 634.543.697 14 desembre 2012

l'AMPA va ser, com s'havia acordat, contrari a la continuació d'aquesta empresa.

PGA

*memòria del curs 2011-2012

    Totes les activitats de la PGA s'havien dut a terme a excepció d'una eixida a unes 
trobades musicals que havia d'acudir el Corigi.  Al claustre de professors no va haver 
consens al voltant de la realització o no de les extraescolars, però el que sí va decidir 
l'equip directiu va ser que en el cas de que un professor es negara a fer les extraescolars 
que figuraven a la PGA, intentarien substituir a eixe professor per un altre per poder dur a 
terme l'activitat. Pareix que, el professor de música, va ser un d'estos professors, però al 
ser un professor d'una especialitat, la cap d'estudis no el va poder substituir per altre. 

Hem de tindre en compte que, en eixos moments, la PGA per a eixe curs ja estava 
aprovada. No és el cas en el curs present.

*Aprovació de la Programació General Anual (PGA) curs 2012-2013. 
Quan va acabar la lectura, i abans de la votació, es donà pas a les preguntes. Com a 
representant de l'AMPA vaig prendre la paraula i  vaig demanar explicacions al voltant de: 

1er.- Horari de reunions amb els pares: segons la PGA, hi hauran 3 reunions, coincidint 
amb les avaluacions, amb el pares. L'horari de reunions serà de manera alternativa pels 
matins i per la vesprada començant, ara a la primera avaluació, pel matí. Vaig preguntar si 
esta situació podia canviar o si tenia res a dir el Consell. La cap d'estudis va recordar que 
la assistència dels pares pel matí o per la vesprada és molt similar. 
Es demana si es podria fer una consulta al respecte als pares. La presidència diu  que sí, 
es pot fer una consulta, però que la resposta no serà vinculant. 

2n.- Activitats extraescolars: hi ha un desacord a l'hora de la realització de les 
extraescolars, no tan sols entre diferents cursos sinó també entre les diferents línies (és a 
dir, que una classe pot fer una eixida i la del costat, encara que del mateix curs, no). Des 
de l'AMPA vam explicar que teníem una proposta a fer: contractar monitors que 
acompanyen als xiquets dels cursos que no tenen planificats extraescolars per a este 
curs. Ens explicaren que esta idea no és possible, encara que s'agraïa, perquè, en horari 
escolar, la responsabilitat i custòdia dels xiquets, recau sobre els tutors. El claustre i 
direcció han pensat en possibles solucions però no n'han trobat cap de viable. 
Una representant dels mestres explicà que, si bé de colònies tercer cicle no anirà, pot ser 
sí puguen realitzar alguna eixida que ara no es contempla si les condicions son més 
favorables i va plantejar la possibilitat de incloure-la una vegada estiguera aprovada la 
PGA . Presidència va dir que sí era possible, conforme a llei, incloure activitats no 
previstes. 

3r.- Respecte al Pla d'Ensenyament en Valencià Enriquit volíem saber en quina situació ha 
quedat amb tots els retalls a l'educació. M’explicaren que Conselleria deixa la implantació 
del Pla en primària si els recursos del centre per a vehicular algunes assignatures en 
anglès així ho permeten. No és el cas del nostre centre.
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Es va procedir a votar l’aprovació o no de la PGA que quedà  aprovada per majoria amb el 
vot en contra de la representant de l'AMPA. 
Ja tenim una còpia íntegra de la PGA per al curs 2012-2013 que podeu consultar en la 
seu de l'AMPA. 

TRANSPORT
AJUDES CONSELLERIA

Amb la nova normativa, sols son beneficiaris de l'ajuda de transport aquells alumnes que 
tinguen el domicili a més de 3 km, en línia recta, de l'escola. El centre ha demanat una 
autorització especial per dificultat d'accés que ha estat acceptada per Conselleria i tots els 
alumnes amb aquestes característiques tenen, enguany (que no l'any que ve) beca de 
transport no lligada a la de menjador. 
El cas dels alumnes de Torres de Portaceli i més enllà, que no tenen La Lloma com a 
centre de referència també han tingut un informe favorable per part de Conselleria. 

Hi ha una nova sol·licitud de nova ruta per parts d'un grup de pares, eixa petició s'ha 
enviat a Conselleria que estimarà l'estudi de la mateixa per al curs 2013-2014. 

AJUDES TRANSPORT POBLE

L'ajuntament ja ha fet comunicat de les mesures que afecten a la subvenció de transport 
de la nostra escola. Per a gener de 2013, llevaran un autobús (afectarà principalment a 
una parada) quedant el servei de la següent manera: la parada d’Albereda, tindrà un 
autobús a les 8'35 hores (aprox.) que replegarà sols al xiquets més majors. Els durà a 
l'escola i tornarà a la parada del Portó on farà la càrrega normal. Mentre, a l'altra parada 
anirà altre autobús a per els xiquets d'infantil.
El contracte d'un autobús per a fer este servei li costa a l'ajuntament vora els 24.000 €/any 
que, d'esta manera, pretén estalviar-se.
Des d’el Consell es pretén exigir a l'Ajuntament que siga ell el que informe a les famílies 
atès a que és ell qui dona este servei (i moltes famílies no ho saben) i exigir totes les 
garanties i condicions per a que este servei siga el més correcte, és a dir, monitores i 
espai condicionat per als xiquets que pugen i han d'esperar al centre que encara no ha 
obert vora 20 minuts, etc.

Des del Consell es va a demanar a la regidora d'Educació que comunique quant s’estalvia 
l’ajuntament amb esta mesura i que el Consell ho valora negativament i que va a causar 
problemes.

AJUDES LLIBRES

Situació de les ajudes de llibres de text curs 2012-2013 a data de 15/11/2012
El 5 d'octubre va eixir el llistat provisional d'admesos i el llistat de documentació amb 
errors a l'hora de la presentació. 
El llistat definitiu tardarà en eixir, segons va informar la secretària, després d'haver-ho 
consultat amb Conselleria
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PUBLICACIONS DELS RESUMS DEL CONSELL ESCOLAR AL NOSTRE BLOG

Des de que començarem a funcionar com a junta el nostre desig ha estat poder penjar els 
resums de les reunions del Consell al nostre blog ja que pensem que és el nostre deure 
informar a les famílies dels acords als que apleguem din del Consell. Hem tingut algun 
problema amb el Consell per a poder fer-ho, però vos informem que, després d’haver 
segut assessorats per la FAPA, la junta ha decidit publicar al blog els nostres resums de 
les reunions del Consell i que a partir d’ara ja les podreu consultar.

La qüestió del transport escolar i la reducció d'autobusos genera debat i 
contrarietat.

Opinió, es demana que conste en acta: que el centre hauria d'haver informat a 
tots els usuaris d'una situació tan greu com la del transport escolar. 

Resums Consell Escolar, s'iinforma que després de ser assessorades per la 
FAPA i Conselleria, publicarem els resums. 

Es parla de la representativitat dels pares i mares al Consell Escolar. Molts 
dubtes. Els pares i mares del Consell Escolar s'han reunit alguna vegada per a 
organitzar les postures com a representants de les famílies? No. Potser caldria 
per afrontar qüestions com ara la problemàtica amb què ens trobem ara dels 
autobusos. 

A les 17.15 convocada reunió en l'Albereda. Preparem la instància i 
enviarem una circular perquè aparega el dilluns. 

Desenvolupament del punt 5: 

- ALTES I BAIXES

Baixes, 3 dimissions: Dawn (no ha pogut col·laborar), Cèsar i Mari.

Davant la dimissió de la presidenta, Pau Pertegaz és president en funcions. 
Vam fer una reunió posterior de col·laboradors, i Santi Millan s'ha proposat com 
a vocal. 

Desenvolupament del punt 6:

- SUGGERIMENTS I PREGUNTES
Es parla de la participació.
Molt decepcionant la poca participació de la gent. 
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Proposta de, ara que farem soroll pel tema dels autobusos, aprofitar per a dir 
que la gent estiga al cas i col·labore, si no vas a les reunions de l'AMPA i no et 
mous, passa després que trauen autobusos. Cal fer pinya per a defensar els 
nostres drets.
Potser es pot donar el blog com a referència per a estar informat.
Es proposa com a feina útil que parle cadascú amb la gent del seu voltant.

Votacions: per unanimitat, s'aprova.

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

                          


