
 

 

ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 11 DE DESEMBRE DEL 2018 

Identificació de la sessió 

Núm: 4 – Curs 2018-2019 
Data: 11 de desembre de 2018 
Horari: de 20:00 a 21:00 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
  

Assistents:  

Soledad Domínguez, Presidenta 

Jordi Arregui, Vicepresident  No assisteix ni delega vot per 1ª vegada. 

Javier Paredes, Secretari 

Josep Cardona, Tresorer 

 

Vocals:    

Noelia Belén 

Montse Cabrero  No assisteix per 1ª vegada. Delega vot a Soledad Domínguez 

Silvia Navarrete  

Laia Arañó  

Marcel Sànchez 

Begoña Bover 

Hugo Rivero  No assisteix per 1ª vegada. Delega vot a Soledad Domínguez 

Olga González  No assisteix per 1ª vegada. Delega vot a Soledad Domínguez 

Mónica Giménez  

Yolanda Oliver  

Mireia González  

Jordi Macarrilla  No assisteix per 1ª vegada. Delega vot a Soledad Domínguez 

 

Altres assistents:  

Ana Casado 

  

 

Ordre del dia: 

1. Comissió Pati 

2. Matí solidari       

3. Document de la socialització 

4. Torn obert de paraules.     

 



Acords 

1. Comissió de Pati 

Tal i com vàrem comentar a les reunions anteriors, la comissió ha estat treballant durant tot 

l’any amb mestres i alumnes sobre el pati. 

Per aquest Nadal l’AMPA ha ofert a l’Escola les següents propostes de jocs de pati, per a que 

aquesta digui quines acceptaria: 

- Bagul Exterior de fusta de pi nòrdic de 2020 litres de capacitat. 

- Pales i galledes pel sorral. 

- Conjunt de 8 rodes neumàtiques amb carro de transport. 

- Diana de terra de 2 metres de diàmetre. 

- Maons de construcció de joguina. 

- Joc 4 en ratlla de fusta. 

- Domino gegant de fusta. 

- Torre de construcció JENGA. 

- Joc del telèfon amb tub corrugat. 

En funció de la resposta de l’Escola la comissió farà la compra de diferents unitats de cada 

tipologia seleccionada no passant-se del pressupost que sigui aprovat. Per decidir el 

pressupost aprovat es debat entre 1.500 € i 2.000 €. Com no hi ha decisió unànime es 

determina que s’ha de votar. 

El resultat és de 12 vots per 2.000 €, 1 vot per 1.500 € i 2 abstencions. 

Yolanda informa de que per la propera inversió / donació que s’hagi de fer a l’Escola buscarà 

opcions d’instal·lacions innovadores. 

 

 

2. Matí solidari 

La recaptació total d’aquest any va ser de 1.511,40 €, un 67% més que l’edició anterior. 

Soledad Domínguez explica que una vegada que ja tenim el recompte final hem de decidir a 

qui/que destinem la recaptació. Es recorda que a la reunió celebrada el dimarts 9 d’octubre de 

2018 es va acordar que es destinaria a Sant Joan de Deu, però no necessàriament mitjançant la 

BML. Es debat durant una estona de les opcions possibles, i les 3 que es presenten a votació 

són: 

1. El 100% de l’import a la BML. 

2. El 50% de l’import a la BML i l’altre 50% a Sant Joan de Deu. 

3. El 100% de l’import a Sant Joan de Deu. 

L’opció 2 és la seleccionada amb 11 vots. 



Laia explica que el bar a nivell de números no ha sigut rentable perquè no hem recuperat 

l’import que s’havia invertit. Tot i això, el menjar i la beguda sobrant s’ha deixat pel recapte. 

Laia proposa el proper any fer XOCOLATADA amb magdalenes bàsicament que és lo que surt o 

que alguna altre persona intenti pronosticar la venta del bar per treure rendiment. El proper 

any decidirem que farem, però bàsicament serà xocolata, cafè i llet. 

Marcel informa que va detectar que no hi havia cap activitat dirigida pels alumnes de P3 i P4. 

Altre any hem de pensar en alguna activitat per aquests alumnes, alguna activitat tipus 

gimcana, curses de sacs, etc. 

 

 

3. Document de la socialització 

S’aprova el document amb les darreres modificacions. 

 

4. Torn obert de paraules 

Ana Casado recomana informar a la resta de pares de tot el que es parla a la reunió. Es 

comunica que tota la informació està disponible a la web, però en general entenem que no es 

visita. La solució que veiem és enviar un link amb l’acta als grups dels whatsapp via als 

delegats. 

 

No hi ha cap punt més tractat. La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 

aquesta acta. 

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        

 


