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ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 14 DE NOVEMBRE DEL 2017 

Identificació de la sessió 

Núm: 3 – Curs 2017-2018 
Data: 14 de novembre de 2017 
Horari: de 20:00 a 22:00 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents: 

Soledad Domínguez, Presidenta 
Jordi Arregui, Vicepresident 
Javier Paredes, Secretari 
Josep Cardona, Tresorer 
Vocals:  

Grushenka Comas   No assisteix per 2ª vegada. Delega vot a Silvia Navarrete. 
Marc Moreno  No assisteix. Pendent rebre renúncia com vocal. 
Montse Cabrero 
Rosa Domínguez  No assisteix. Pendent rebre renúncia com vocal. 
Silvia Navarrete 
Laia Arañó  
David Escué  No assisteix per 1ª vegada. Delega vot a Silvia Navarrete. 
Marcel Sànchez 
Begoña Bover 
Hugo Rivero 
Olga Gonzalez 

 

Altres Assistents: 
Jordi Macarrilla 

 Isabel Diaz 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Comissions: objectius, integrants i pressupostos 45’ 20:00 

3. BML       15’ 20:45 

4. Acció Escola Esportiva     15’ 21:00 

5. Nadal       30’ 21:15 

6. Campanya Recapte Aliments    10’ 21:45 

7. Torn obert de paraules.     5’ 21:55 
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Acords 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió numero 2 del curs 2017-2018 celebrada el 10 d’octubre del 2017. 
 

2. Comissions: objectius, integrants i pressupostos  

 

a) Comissió Pati 

Objectius: 

- Sensibilitzar a l'escola de la necessitat de fer ús del pati com un espai pedagògic més 
enllà de l'aula.  

- Involucrar i implicar en la redefinició de l'espai, la tríada alumnes-mestres-famílies per 
tal de construir un projecte comú:  el nostre pati. 

- Pensar i repensar el pati per tal de donar representativitat a les necessitats lúdiques 
dels nens/nenes de l'etapa d’infantil, primària i secundària.   

- Fomentar l'aspecte creatiu, relacional i de  valors a través d'una proposta de joc lliure i 
variat, amb materials no estructurats o semiestructurats, naturals i sostenibles en la 
mesura del possible.  

- Fer una intervenció per fases on la proposta inicial sigui poder introduir de forma 
progressiva  petites modificacions  intentant que la  repercussió en la tasca del mestre 
sigui mínima per tal de no incrementar la feina d'aquest i facilitar-ne la implantació.   

- Buscar solucions a possibles conflictes o/i dificultats que puguin aparèixer.  
- Avaluar les primeres experiències per anar més enllà de la fase inicial i poder elaborar 

noves propostes d’espai i de possibilitats. 
Membres: 

- Grushenka Comas 
- Silvia Navarrete. 
- Olga González. 
- David Escué. 

 
Pressupost sol·licitat: 1.000 €. 
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b) Comissió Protecció de dades, Comunicació i IT 

Objectius: 

- Consolidar actuals vies de comunicació (web, correu) i estendre l’ús de la pàgina a 

Facebook i el nou canal d’Instagram. Estaria bé que algú mes pugui actualitzar canals. 

Voluntaris? 

- Possibilitar que els formularis AMPA es puguin emplenar online. Ja està online el de 

socialització de llibres (pendent de fer alguna modificació puntual) 

- Reforçar cohesió amb delegats, si convé fent alguna trobada presencial. 

- Fer més visible l’AMPA en les activitats que organitza o col·labora.  

- Implicar alumnes en algunes comunicacions AMPA (cartell festa major, felicitació 

Nadal) 

- Objectiu a mitjà termini: Hugo treballarà en la creació d’una web interna d’AMPA que 

ens serveixi per unificar i gestionar conjuntament les dades de les famílies sòcies de 

l’AMPA i participants a la socialització. 

- Objectiu a llarg termini. adaptar els nostres canals de comunicació a l’entorn mòbil, 

principal via d’accés per a les famílies/alumnes per sobre dels ordinadors de 

sobretaula. 

- Mantenir la base de dades dels associats complint la llei de LOPD.  

- Mantenir el cobrament directe dels rebuts AMPA vist el bon resultat i l’estalvi en 

despeses bancàries aconseguit el curs 2016/17. 

- Mantenir contactes amb la consultoria de protecció de dades que ens faciliti la FAPAC. 

(que possiblement deixarà de treballar amb la que ho ha fet fins ara, Tarsys). 

Membres: 

- Soledad Domínguez. 

- Oscar Daza. 

- Hugo Rivero. 

- Jordi Arregui. 

- Josep Cardona. 

- Montse Cabrero. 

Pressupost sol·licitat: 850 €. 

 

 

c) Comissió Menjador 

L’objectiu d’aquesta comissió és continuar treballant en la línia de sensibilitzar a l’escola sobre 

la importància d’una alimentació més saludable. Per aconseguir aquest objectiu s’ha d’oferir 

un menú de més qualitat.  

- En aquesta línia, la comissió es planteja: 
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- Fer el seguiment de la proposta que es va acordar a la reunió de final de curs amb 

l’escola i Scolarest en la introducció gradual d’aliments integrals i ecològics al menú.   

- L’acompliment de l’Informe de Seguiment del Preme de l’abril de 2017: més peix de 

mercat, reducció de les racions de preparacions càrnies grasses i processats. 

- El plantejament a l’escola i a Scolarest la realització de dues reunions amb la comissió, 

una a l’inici de curs pel plantejament d’objectius i una altra al juny-juliol. 

Membres: 

- Noelia Belén 

- Laia Arañó. 

- Isabel Díaz. 

- Blanca Rodríguez 

Pressupost sol·licitat: 0 €. 

 

 

 

d) Comissió Econòmica 

Objectius: 

- Elaboració pressupost 2017-2018. 

- Tancament pressupost 2016-2017. 

- Col·laboració amb la resta de comissions i més específicament amb les de Socialització 

de llibres, Escola de Pares i Festes. 

- Vetllar pel pressupost i portar el control dels cobraments i pagaments de l’AMPA. 

- Revisió i control dels cobraments de les quotes anuals dels socis. 

- Revisió i control dels cobraments de les quotes projecte socialització. 

- Analitzar/valorar les possibles col·laboracions econòmiques que es poguessin sol·licitar 

per part de l'escola o el Patronat. 

Membres: 

- Josep Cardona. 

- Marcel Sànchez. 

Pressupost sol·licitat: 1.500 €. 
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e) Comissió Socialització de Llibres 

Objectius: 

- Continuar el projecte de socialització. Abans de nadal hauríem de recollir els fulls  

d’adhesió de les famílies que ara fan p5 (procés ja en marxa) 

- Aconseguir que nous pares s’incorporin a la comissió per tal de garantir la viabilitat 

futura del projecte. Urgent!!!! 

- Fer un millor repartiment de feines. Cada una de les persones que fins ara s’ha fet 

responsable de tasques bàsiques hauria de tenir una ombra, algú que aquest any 

l’ajudi a cada pas per tal d’aprendre els passos a fer. 

- Revisar números per mantenir condicions inicials del projecte: ha de ser sostenible. 

- Valorar amb l’escola si mantenim els targetons Ualaví que hi ha al final de cada llibre. 

Fins ara la utilització ha estat molt irregular i són un cost més del projecte. Si les 

mestres no s’impliquen, potser no val la pena. 

 

Membres: 

- Soledad Domínguez 

- Jordi Arregui 

- Begoña Bover 

- Jordi Macarrilla 

- Montse Cabrero 

- Josep Cardona 

- Grushenka Comas 

- Laia Arañó 

- Silvia Navarrete 

- David Escué 

Pressupost sol·licitat: 0 €. 

 

 

f) Comissió Escola de Pares 

Objectius: 

- Enfortir i fidelitzar els canals de cooperació amb l’Escola i el seu Departament de 

Psicopedagogia 

- Detectar àmbits d’interès per fidelitzar la participació de les famílies 

- Visibilitzar les funcions i tasques de la Comissió 

- Finalitzar l’escola amb un gran final de curs 

Membres: 
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- Monte Cabrero. 

- Jordi Arregui. 

- Begoña Bover. 

- Enric del Campo. 

- Mireia Gonzalez. 

- Laia Arañó. 
 

Pressupost sol·licitat: 1.000 €. 

 

g) Comissió de Festes 

Objectius: 

- Consolidació de la festa major tot el dia 

- Implicació dels alumnes d’ESO i BAT 

- Aportar activitats que tinguin com a mínim la gran acceptació dels anys anteriors 

- Potenciar les activitats de “fer elonga cosa” i no tant de “veure alguna cosa” 

- Visualització de l’AMPA 

- Crear vincles emocionals: pares/nens/mestres/escola 

- Potenciar pressupost per fer una festa major a recordar 

Membres: 

- Jordi Arregui. 

- Montse Cabrero. 

- Silvia Navarrete. 

Pressupost sol·licitat: 3.000 €. 

A l’assemblea s’hauran d’aprovar els objectius així com els pressupostos. 

 

3. BML        

Jordi Arregui va fer la consulta a l’Escola de fer un dia de Pati Obert amb l’objectiu 

d’aconseguir una recaptació per la BML. Va parlar amb Sergi, Gemma i Dani amb la idea que 

l’Escola col·labori contactant amb els alumnes que fan extraescolars. L’Escola ha dit que estaria 

d’acord a fer aquest dia, de moment han donat la data 20.01.18 i deixen fer el que 

considerem. Jordi consulta a la Junta si vol tirar endavant aquesta iniciativa. La Junta aprova 

aquesta iniciativa amb 10 vots a favor. 

Els capitans que volen col·laborar són: Silvia, Noelia, Sole, Arregui i Marcel. La Junta decideix 

obrir grups i demanar un mínim de 5€ per persona que vulgui inscriure al grup. 

Jordi Arregui demana que es rumiï si volem treure la Geganta. 
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4. Acció Escola Esportiva 

Es consulta als integrants de la Junta si vol que l’AMPA comparteixi per les xarxes i pels grups 

de whatsapp l’acció d’Escola Esportiva que l’Escola està preparant. Per unanimitat es decideix 

que si que compartim. 

 

5. Nadal 

Aquest any sorgeix la idea de fer un concurs de fotografia per instagram, on el premi sigui una 

càmera de fotos instantània POLAROID. 

Noelia s’ofereix per encarregar-se, abans de tot es preguntarà a l’Escola. 

  

6. Campanya Recapte Aliments 

Seguint la tradició anual l’AMPA decideix destinar 200 € per comprar Aliments per la 

Campanya  de Recollida d’aliments Ajuda’ns a ajudar. Bego s’ofereix per encarregar-se de la 

compra abans del 24 de novembre. 

 

7. Torn obert de paraules.      

Montse i Bego expliquen als assistents breument la reunió del Consell celebrada aquest mateix 

dia. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        

 

 

 


