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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 13 DE DESEMBRE del 2016 

Identificació de la sessió 

Núm: 4 – Curs 2016-2017 
Data: 13 de desembre de 2016 
Horari: de 20:30 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents: 

Soledad Domínguez, President 
Jordi Arregui, Vicepresidenta 
Javier Paredes, Secretari Excusa la seva assistència i delega el vot en Soledad Dominguez 
Josep Cardona, Tresorera 
Vocals:  

Noelia Belén  
Marc Moreno 
Grushenka Comas 
Begoña Bover 
Marcel Sànchez 
Hugo Rivero 
Laia Arañó 
David Escué 
Olga Gonzalez 
Rosa Dominguez no assisteix. 
Enric no assisteix 
Montse Cabrero delega el vot al Jordi Arregui 
 

  
Altres assistents: 

Isabel Diaz 
Fer Teijeiro 
Quim Banfau 
Alberto Pérez 
Elisabet Royo 
Jordi Macarrilla 
Oscar Daza 

 Silvia Navarrete 
  
 
Ordre del dia 

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

2. Reunió amb l’escola 12/12/16. 

3. Arbre dels Desitjos. 

4. Escola de pares. 

Acords 



 
 

Associació de Mares i Pares de l’escola Isabel de Villena Pàgina 2 

 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 2 del curs 2016-2017 celebrada el 11 d’octubre del 2016. 
 

2. Reunió amb l’escola. 

Es van tractar diversos temes: 

- Arbre dels desitjos. Es van tancar els últims detalls previs a la gravació per part de BTV 

de l’arbre dels desitjos fet a l’escola. Hem facilitat a l’escola copia en paper de tots els 

desitjos que les famílies ens han fet arribar per a l’arbre virtual que servirà de nadala 

de l’AMPA. També els hem facilitat el llistat de les famílies que han col·laborat en la 

iniciativa, tot suggerint que siguin els nens que han preparat desitjos a casa els que 

puguin participar en la gravació del programa. La decisió última serà, en tot cas de 

l’escola. 

- Comissió mixta de pati. L’AMPA participarà en la comissió que ha de començar a 

treballar a partir del gener amb dues persones que traslladaran a la comissió les 

idees/propostes que hem anat rebent i que la comissió de pati ha treballat 

- Inversió ampa a secundaria. Reiterem a l’escola que ens agradaria col.laborar amb 

algun projecte educatiu interessant per als alumnes de secundària i que ens facin 

propostes al respecte.  

- Regal de reis. De nou els proposem que ens donin alguna idea per tal del poder fer un 

regal a l’escola. Acordem que tampoc ha de ser necessàriament ara i que buscarem 

alguna proposta. 

- Comissió de socialització. L’escola ens explica que des de que va començar la 

socialització, les editorials posen més problemes per enviar de franc a l’escola els 

autors dels llibres que es van llegint. Acordem que l’escola ens passarà un llistat amb 

els escriptors que interessen i les tarifes que demanen les editorials per tal de valorar 

la despesa que pot assumir la comissió de socialització 

- Samarretes BML. Els expliquem el sistema de distribució que hem organitzat, amb 

comandes fetes a traves de la web de l’AMPA. La direcció s’ofereix  perquè les famílies 

puguin recollir les samarretes a la secretaria de l’escola i a col.laborar en el que sigui 

necessari perquè la recaptació solidària sigui màxima. 

- Xerrada Alcaldessa. La Direcció ens explica que, passada l’escola de pares especial amb 

l’alcaldessa i el regidor d’urbanisme sobre la mobilitat a l’entorn de  l’escola, es van 

reunir amb urbanisme per tal d’insistir en les peticions ja fetes: una zona d’hort urbà 

dins la zona verda a tocar de l’escola que puguin utiliizar els alumnes, parada de bús 

escolar en el carrer inferior a l’escola, etc. ACORDEM que al gener, des de l’AMPA 

demanarem a l’ajuntament que ens ensenyin el projecte defintiu de zona verda, per 

tal de veure si es compleixen els compromisos verbals adquirits per l’ajuntament. 

3. Arbre dels Desitjos. 

- Visualització i valoració de les felicitacions rebudes. 

o La majoria de la Junta escull com a guanyadora, el vídeo identificat com a 

proposta 16 i que va ser enviat per la família ARENAS CASAS , tot valorant la 
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creativitat i l’esforç que hi han posat. Acordem per unanimitat donar-los com a 

premi un abonament de 10 entrades per als cinemes Splau de Cornellà. 

 

4. Escola de Pares. Arcadi Oliveres dimarts 20/12/16 a les 17:15h. Ultimem detalls de  

cara a una xerrada a la que s’ha convidat a venir de manera especial als alumnes de 

secundària. 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        

 


