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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 12 de GENER del 2016 
Identificació de la sessió 
Núm: 5 – Curs 2015-2016 
Data: 12 de gener de 2016 
Horari: de 20:00 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 
Assistents 
Jordi Macarrilla, President 
Soledad Domínguez, Vicepresidenta 
Javier Paredes, Secretari 
Maria Ventura, Tresorera 
Vocals:  

Laura Montoya  Delega vot a Marisol 
Noelia Belén  No delega vot per primera vegada. 
Jordi Arregui 
Jaume García 
Josep Cardona  Delega vot a Jordi Arregui. 
Marc Moreno 
Mª Rosa Julia i Vilardell  No delega vot per primera vegada. 
Marisol Casado 
Montserrat Cabrero 
Peggy Stark  Delega vot a Jordi Macarrilla 
Rosa Domínguez 

 Grushenka Comas 
 Esther Fabra  Delega a Soledad Domínguez. 
 Enrique del Campo 
 
Altres assistents: 
 Laia Arañó 
 Oscar Daza 
  
 
Ordre del dia 
 

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

2. BML 

3. Capgròs 

4. Reunió amb el patronat 

5. Urbanisme i Seguretat 

6. Flyers per la Jornada de Portes Obertes 

7. Escola de Pares 

8. Xerrada Xavier Aldekoa 

9. Torn obert de paraules. 
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Acords 
 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 4 del curs 2015-2016 celebrada el 15 de desembre 
de 2015. 

 

 

2. BML 

Jordi Arregui explica quins són els diferents mitjans pels quals es poden fer donacions 
als grups fets. 

Es comunica als assistents a la reunió que s’ha d’incentivar als participants a fer les 
donacions a través dels grups de whatsapp. 

Jordi Arregui presenta propostes de samarretes dissenyades per si volem vendre 
aquestes per recaptar i fer donació. 

Hi ha dissenys més propis de la BML i altres propis de l’AMPA. 

Es proposa afegir en algun lloc visible el logotip o nom d’ISABEL DE VILLENA. 

Durant la reunió es raona que per la BML el benefici que pot generar la venta de 
samarretes pot ser molt baix i en conseqüència la donació serà molt baixa. Com que no 
es tenen preus, de moment la Junta decideix que es generarà una samarreta pel grup 
AMPA, la qual s’utilitzarà per identificar-se als actes. Jordi Arregui demanarà que ens 
desenvolupin un disseny a partir de fer una proposta amb les lletres del VILLENA, o un 
skyline que surti l’escola amb l’antena al fons, que treballi amb les propostes numero 5 
i numero 6 presentades a la reunió. Ha de sortir el logotip VILLENA, el logotip AMPA i 
les lletres VILLENA i Kanya. 

Finalment per recaptar es decideix fer un document sol·licitant la participació dels 
participants amb la donació, posar-ho a l’entrada de l’escola; i recordar a les famílies 
participants que facin donació via els delegats de la classe. 

 

 

3. Capgròs 

Aquest any degut a la il·lusió dels alumnes de portar un Capgròs prestat a les Festes 
d’Esplugues del Llobregat, es va proposar a l’Escola regalar-li un comprat a la botiga El 
Ingenio enlloc de la caixa que es va regalar els curs anterior. 

En paral·lel aquest any els alumnes de P5 estan desenvolupant un Capgròs. 

La Presidenta de l’Escola, Gemma Boix, ha consultat al AMPA si la proposta feta del 
Capgròs continua vigent, ja que prefereixen tenir 3 en total. 

La Junta vota i aprova per unanimitat la compra del Capgròs a la botiga El Ingenio. 
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4. Reunió Patronat el 16-12-2015 

La Junta Permanent explica les novetats que hi ha respecte al Patronat des de la 
darrera reunió: 

- L’Escola farà l’aportació de 10.000 € per la compra dels diccionaris demanats. 

Queda pendent reunir-se l’AMPA amb la Gemma per concretar l’execució 

d’aquesta aportació. 

- El certificat de retencions per la declaració d’Hisenda no es pot fer, ja que no és 

un donatiu sinó que és una aportació per a que et donin un servei. 

- S’ha revisat l’acta de la reunió amb el Patronat i s’han enviat unes esmenes. 

- De la resta no s’ha avançat més encara. Es transmet que serà laboriós i que 

s’haurà de treballar molt per anar aconseguint diferents objectius. 

 

 

5. Urbanisme i Seguretat 

S’ha demanat entrevista al regidor d’urbanisme per tractar el tema de les obres, la 
Junta aprofitarà la reunió per tal de demanar que es respectin els horaris. 

 

 

6. Flyers per la Jornada de Portes Obertes 

Es compraran 1000 unitats per menys de 30 €. 

Es deixa per una altra reunió el debat si hem de demanar i/o comprar serveis o 
productes a pares de l’escola. 

 

 

7. Escola de Pares 

La propera Escola de Pares es celebrarà el dimarts 19 de gener a les 19:30 i la ponent 
serà Rosa Royo. 

Es demana fer difusió de la Xerrada via delegats de la classe i mitjançant una notícia a 
la web. 

 

 

 

 

8. Xerrada Xavier Aldekoa 
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El 11 de gener de 2016 Xavier Aldekoa, periodista especialitzat en Àfrica, ha fet una 
xerrada als alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat, que han pogut escoltar 
l’experiència narrada en primera persona d’aquest periodista que porta més de deu 
anys recorrent el continent intentant abastar la gran diversitat de problemàtiques i 
conflictes que l’afecten i mostrant una imatge de les diferents “àfriques” a través 
d’experiències personals i d’històries anònimes. 

L’Escola a traslladat a l’AMPA que la xerrada ha sigut un ÈXIT, i ha agraït les accions 
fetes per aconseguir que així fos. 

 

 

9. Torn obert de paraules. 

 

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

El secretari       Vist i plau 

El president 

 

 

 


