
ACTA DE LA CELEBRACIÓ D’ELECCIONS A LA JUNTA DE L’AMPA 

 

Data: 21 d’octubre de 2014-10-26 

Lloc: Menjador escolar 

Hora: 15:00 

Assitents: 80 famílies 

 

Comença la sessió amb les votacions per part de les famílies que no es poden quedar a escoltar a les candidatures a 

l’AMPA. 

A continuació, l’escola agraeix a l’AMPA sortint la seva feina feta durant tots aquests anys, amb l’entrega d’un ram 

de flors a cada un dels seus membres. 

1.- Presentació de les candidatures 

En primer lloc, comença la seva exposició, la candidatura A composta per: 

CANDIDATURA A 
   

    CARREC NOM COGNOM CURS ALUMNES 

PRESIDENTA MARIA ISABEL GARCIA IÑIGUEZ 2º C 5è A 

VICEPRESIDENTA LOIS BURGUES HONRUBIA 3r C 

SECRETARIA ROCIO CABANAS NAVARRO 2n C P3 A 

TESORERA Mº CARMEN ROBLES CORDOBA 2n A P3 A 

VOCAL JUAN FERMIN MARQUEZ SABORIDO 5è A 

VOCAL  ANTONIO REBOLLO GUTIERREZ 4t A 

 

Repartixen entre els asssitents un full explicatiu, presenten els membres i els càrrecs que ocuparà cada un i 

finalment, expliquen la seves intencions com a junta. 

A continuación, la candidatura B composta per: 

CANDIDATURA B 
   

    CARREC NOM COGNOM CURS ALUMNES 

PRESIDENTA CARME MORENO RODRÍGUEZ P4 A 

VICEPRESIDENTA ANABEL ARMARIO GARCÍA 1rA-B, 3rC, 5è A 

SECRETÀRIA Mª JESÚS BADILLO MARTÍNEZ P3B, 2nA 

TRESORERA PALMIRA RODRIGUEZ PÉREZ 1rB, 3rA 

VOCAL RAFAEL LOPERA JIMÉNEZ 5èB 

VOCAL ANTONIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ P4tA, 3rA 
 

 



Reparteixen fulletons explicatius, i expliquen la seva filosofia a partir d’un Powerpoint a partir del qual presenten els 

seus membres i càrrecs i tot el què pensen fer si surten escollits. 

Dos socis els pregunten si la dirección de l’escola està informada de tot el què han explicat i del què tenen pensat 

fer; la seva resposta és afirmativa. 

2.- Torn de votacions 

Els assistents passen per la taula de votacions a exercir el seu dret a vot. 

3.- Recompte de vots 

El Sr President de la taula, Manu Hernández i la secretària, Emma Galindo comencen el recompte de vots amb el vist 

i plau de les candidatures 10 minuts abans de l’hora per avançar temps. Un com acabat el recompte voten dues 

persones més i finalment a les 16:30 es donen els resultats: 

Candidatura A: 62 vots  

Candidatura B: 59 vots 

Abstencions: 10 

El Sr. President dóna l’enhorabona a la candidatura A, que a partir de l’1 de novembre començarà la seva tasca com 

a AMPA. 

Donant per finalitzada la sessió, signen l’acta de celebració de les eleccions a la Junta de l’AMPA el President Manu 

Hernández i la secretària, Emma Galindo. 


