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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AMPA CEIP Lloma del Mas 

Divendres 15 de desembre de 2017 a les 18.15 h. en primera convocatòria i a les 18.30 h en 
segona, a la sala de Mestres del centre,  amb el següent ordre del dia: 
 

• Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
• Presentació a les noves famílies i qüestions generals. 
• Estat de comptes del curs 2016/2017 i previsions curs 2017/2018. Revisió de la quota de 

soci i votació. 
• Activitats realitzades i projectes 
•  Noves incorporacions a la Junta de l’AMPA i baixes. 
• Precs i preguntes. 
• Inclusió de temes i presa de decisions si s’escau. 

                                                                                                                                                                     
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

Es fa la lectura de l’acta anterior i s’aprova per unanimitat. 
13 vots a favor 
0 en contra 
0 abstencions. 
 

2. Presentació a les noves famílies i qüestions generals. 
Ens presentem els membres de la junta i expliquem quines tasques fem. 
Animem a col·laborar amb l’AMPA. 
 
3. Estat de comptes del curs 2016/2017 i previsions curs 2017/2018. Revisió de la quota de soci i 
votació. 
Elena Sanjuan, tresorera, ens reparteix un full amb l’estat de comptes, les despeses superen els 
ingressos. Tot i això, vam acabar el curs tal i com estava previst. Ens explica la previsió pel curs 
actual, seguim amb la mateixa tendència pel que es planteja disminuir despeses o pujar quota 
d’associació tal com es va quedar en l’anterior assemblea. 
Votem  la pujada de la quota de 10 a 15 euros per un xiquet i de 15 a 20 per a més d’un 
Aprovació per unanimitat: 
14 vots a favor. 
0 vots en contra. 
0 abstencions. 
 
4. Activitats realitzades i projectes. 
Marta Martínez ens explica els canvis en el menjador, s’expressa  per part d’alguna família la 
millora dels àpats.  
Marta també ens comenta el tema de la biblioteca, aquest any continuarem col·laborant. Hem 
aportat mobiliari, llibres i hem col·laborat en la decoració i dinamització. Conselleria ha aprovat el 
PLA DE FOMENT DE LA LECTURA. Es recorda que la comissió de biblioteca és oberta i poden 
participar voluntàriament tots els interessats. 
 
Pepa Bauxauli, responsable de les activitats extraescolars, explica la nova forma d’inscripció 
telemàtica. Aquest any hi ha noves activitats (escacs, ball infantil, tai-txí) i més alumnes apuntats. 
Es proposa fer descompte a les famílies que facen ús de més d’una activitat, pendent de decidir.  
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Una mare demana si els xiquets que han deixat  ja l’escola poden fer ús de l’escola d’estiu, pendent 
de resoldre. 
Recordem que l’AMPA ha participat en les festes de l’escola (la castanyera, carnestoltes i festa de fi 
de curs), ha fet la festa de la primavera, col·labora amb les  el viatge de fi de curs de sisè i les 
eixides d’infantil. 
Proposta per a donar més publicitat a les col·laboracions de l’ampa: fer entrades al blog i xarxes 
socials. 
 
5. Noves incorporacions a la Junta de l’AMPA i baixes. 
Aquest any s’han donat de baixa tres vocals: María Suárez Luque, Almudena Martínez Rodríguez i 
Lucía Ricart Baudés.  
Davant la necessitat de personal, la Junta admet,  mentre no es facen eleccions, a Marta Martínez 
Montagud, a Susana Navarro Torres, a Lucía Lluesma Garzón i a Noelia Fernàndez Cerdà. 
Elena Sanjuan expressa que vol deixar la tresoreria. L’any que bé alguns membres deixen l’escola, 
Pili Veintimilla s’ofereix per a continuar amb el blog. 
 
6. Precs i preguntes. 
Demanen per l'ombratge d'infantil, expressem la nostra intenció de reunir-nos amb el responsable 
d'educació per a tractar el tema. Cal demanar el número d'expedient del projecte per reclamar en 
Conselleria. 
 
7. Inclusió de temes i presa de decisions, si s'escau. 
Respecte al consell de participació ciutadana, promogut per l'ajuntament, es presenta Pilar 
Veintimilla com a representant de l'AMPA i Júlia Hidalgo Soriano com a suplent. 
Anna Trullà ens posa al dia de l'última reunió del Consell Escolar. Aquest any ja tenim a 9 
representants de les famílies: 

- L'AMPA ha proposat treballar per comissions i facilitar la comunicació entre les famílies i 
els seus representants a les comissions del consell mitjançant correus electrònics. Així com 
donar a conèixer els components publicant foto dels representants. 

- Hi ha comissions obertes a tots el interessats: la de voluntariat i la de menjador. 
- Pendent que ens confirmen qui forma cada comissió i les pròximes dates de reunió del 

Consell. 
- En la propera reunió del Consell demanar com està funcionant la mediació i demanar sobre 

la comissió de lingüística. 
 

Sobre les trobades en informa Pili Veintimilla. Ja s’han fet reunions. Comencen les activitats el 19 
de maig i finalitzen el 26 amb les trobades. En la propera reunió es proposaran temes per al taller 
que portarem. Una de les activitats durant la setmana seran jocs tradicionals a l’Albereda. 
 
I sense més temes a tractar, s’alça la sessió. 
 


