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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AMPA CEIP 
LLOMA DEL MAS 

 

Divendres 30 de novembre de 2018 a les 17.15h en primera convocatòria i a les 17.30h 
en segona, a la sala de mestres del centre amb el següent: 

ORDRE DEL DIA 

1. Presentació: “què fem l’AMPA” 
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
3. Renovació de la Junta directiva 
4. Estat de comptes 
5. Activitats de L’AMPA en el curs 2018/2019 
6. Precs i preguntes 

 

1. Presentació.  
La Presidenta presenta als membres de la junta i explica les tasques que 
desenvolupen cadascun. 

 

2. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
La secretària fa la lectura i a falta d’aclarir amb la direcció del centre si els xiquets 
que no han cursat primària poden gaudir de l’escola d’estiu al centre, la resta 
s’aprova per unanimitat. 
 

3. Renovació de la Junta directiva.  
El nombre de candidatures és inferior al de places vacants. Un cop assessorats per 
la FAMPA, s’informa a tots els socis mitjançant xarxes socials, que no es fan 
eleccions i que els candidats passen a formar part de la Junta directiva de 
L’AMPA. (Adjunto quadre de la nova Junta) 
 

4. Estat de comptes. 
 La tresorera explica la situació actual, ens reparteix un quadre resum de l’any 
anterior i una previsió per a l’actual.  
Ens fa també un resum de com han estat els comptes els darrers anys per aclarir 
la necessitat de pujar la quota de soci. L’any anterior vam tindre un augment de 
les despeses, però ens vam mantindre dins de les previsions. Aquest any 
continuarem en la mateixa tendència, pel que es proposa fer un augment de quota 
o disminuir despeses. Es decideix per votació, amb tots els vots a favor, mantindre 
les quotes el proper curs i tornar a plantejar-ho en la propera assemblea.  
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Propostes per a disminuir despeses: demanar col·laboració a l’empresa de 
menjador amb als gelats de fi de curs. Augmentar el nombre de socis, fer més 
publicitat de les activitats de L’AMPA, recordatoris dels beneficis de fer-se soci. 
Els membres de la junta ens repartim les botigues col·laboradores per visitar-les i 
confirmar que continuen fent els descomptes als socis. El proper curs la subvenció 
per al viatge dels alumnes de sisè es farà en funció dels anys que hagin estat socis 
de L’AMPA. Es farà un prorrateig. 

Totes aquestes qüestions són debatudes i acceptades per els assistents.  

 

5. Activitats de L’AMPA .  
Repassem les activitats previstes per aquest any. Pendent que ens informen de les 
Trobades d’Escoles en valencià. 
Enguany tornarem a fer propostes per al foment de la lectura. 
Continuarem treballant per la millora dels àpats en el menjador.  
 

6. Precs i preguntes.  
Ens fan aportacions generals per a tallers i extraescolars, en properes reunions 
aportaran informació concreta.  
La Presidenta aclarirà amb la Directora la necessitat de tindre més especialistes a 
l’escola i contestarà a la FAMPA, que està fent un estudi per a prendre mesures.  
Una mare ens explica la problemàtica dels autobusos de Conselleria, actualment 
els nens fan horari normal de classe. No acabem d’entendre els canvis ja que no 
hi ha una disminució del número d’autobusos. En la propera reunió parlarem 
d’aquest tema. 
 
Data propera reunió: 25 de gener de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentado [SA1]:  



                  AMPA de la Lloma del Mas                     
               ampalloma@gmail.com  
              ampallomadelmas.wordpress.com                               

 

 

 
 
 
 
 
 

Nova Junta Directiva 

CÀRREC  NOM I COGNOMS 

Presidenta Ma Pilar Veintimilla Antón 

Vicepresidenta  Ma Angeles González Estaún 

Tresorera Elena Sanjuan Sánchez 

Secretària  Sílvia Leonor Àlvarez Romero 

Vocal Lola Reig Asensi 

Vocal Inma Ortega Cordón 

Vocal Marta Martínez Montagud 

Vocal Susana Navarro Torres 

Vocal Lucia Lluesma Garzón 

Vocal Noelia Fernández Cerdá 

Vocal Virginia Racero Robles 

Vocal Eugenia  Aloy Asensi 

Reserva María Belinda Martínez Cervera 
   

 


