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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 14 DE FEBRER del 2017 

Identificació de la sessió 

Núm: 6 – Curs 2016-2017 
Data: 14 de febrer de 2017 
Horari: de 20:30 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents: 

Soledad Domínguez, Presidenta 
Jordi Arregui, Vicepresident  No assisteix i no delega el vot per primera vegada. 
Javier Paredes, Secretari 
Josep Cardona, Tresorer 
Vocals:  

Grushenka Comas 
Noelia Belén  
Marc Moreno  No assisteix per segona vegada i Delega el seu vot a Soledad   

   Domínguez 
Montse Cabrero 
Rosa Domínguez  No assisteix i no delega el vot per segona vegada. 
Silvia Navarrete 
Laia Arañó 
David Escué 
Marcel Sànchez 
Begoña Bover 
Hugo Rivero 
Olga Gonzalez 
 

  
Altres assistents: 

Ramon Prat 
 
 

 
 
Ordre del dia 

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

2. Comissió Pati. 

3. BML. 

4. Socialització. 

5. Reunió amb el Patronat. 

6. Declaració 347. 

7. Torn obert de paraules. 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 5 del curs 2016-2017 celebrada el 10 de gener del 2017. 
 
 

2. Comissió Pati. 

El dia 09 de febrer es va celebrar la 2ª reunió de la comissió de pati, els assistents van ser: Sergi 

Salses, Gemma Boix, Elisabet Bellido, Alfons Bertran, Andrea Jordà, David Escué, Sílvia 

Navarrete, Olga Gonzalez i Dani Ponsico. 

Es van tractar els següents temes: 

a) Objectius proposats per l’AMPA: 

 Redefinir els espais i l’ús del pati escolar per propiciar dinàmiques lúdic-

pedagògiques. 

 Determinar quines seran les zones/àrees del pati susceptibles de canvi i nova 

creació, així com la seva temporització. 

 Crear una xarxa de comunicació interactiva entre els membres constituents de la 

comissió mixta de pati.  

 Cercar i recórrer a l’ assessoria de centres que hagin o estiguin treballant en 

projectes de pati així com amb professionals especialitzats en aquest àrea. 

 

b) Pista Poliesportiva: 

 Es va comentar novament col·locar una xarxa de contenció pilotes però es va 

acabar descartant ja que trencava la continuïtat del pati. 

 Es decideixen els colors i previsió d’enllestir abans de Setmana Santa: 

- Pista esportiva gris clar i un gris més fosc la part de fora el camp de futbol 

sala. 

- Les línies de futbol sala i hanball de granat i les de bàsquet de groc. 

 Disposició del bancs: s’acorda posar 4 bancs a la paret contrària a l’escola que és 

on dona l’ombra i fer valoració dels usos durant aquestes setmanes. També es va 

comentar de posar-los per la zona del triangle. L’AMPA proposa altres formats de 

bancs (troncs horitzontals, cubs de diferents mides i alçades…) 

 Acordem posar les proteccions de seguretat als pals de les cistelles de bàsquet i els 

focus. 

 

c) Zona del triangle: 

 L’AMPA presenta un projecte que separa la zona de la pista esportiva amb uns 

troncs de diferents alçades que serveix a la vegada de mur de seguretat. 

 El Sergi comunica que es pot picar una part del formigó. 
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 Terra del triangle: es planteja posar un terra amb escorça, però desestimant 

qualsevol tipus de terra que no estigui adherit per l’efecte pol·linitzador dels nens i 

el vent. Raó: protegir la pista (és una prioritat del centre, no pas de l’AMPA!!). 

 L’AMPA desestima l’ús de cautxú per raons higièniques. 

 L’AMPA presenta imatges de troncs i fustes idònies per exteriors així com 

exemples de construcció i possibles usos. 

 Acordem que aquesta zona ha de tenir ombra i crear-la quan abans millor. El Sergi 

informa que es poden plantar més arbres. 

 

d) Jocs verticals a la paret: 

 L’AMPA proposa jocs verticals i mostra exemples amb fotografies. Agraden les 

propostes. Pendent de decidir quins són els més adients (sembla que disposar 

d’una paret de pissarra o bé pintar de manera fixe algun element que fomenti el 

joc: casa de nines, cuineta, diana, etc. són ben acceptats). 

 

e) Paviment adjacent al triangle: 

 Pintar el terra amb jocs tradicionals xarranques, circuits, etc. 

 L’empresa que va fer el pati a l’estiu va trencar dos arbres pendents de reposar. 

L’escola parla del Lledoner com a arbre adient (recomanació d’un jardiner expert 

en dissenys i manteniment de patis escolars). 

 

f) Papereres: 

 Es planteja disposar de papereres en el pati per fomentar el reciclatge. Problema: 

l’ajuntament fa pagar per posar els contenidors i no surt a compte a l’escola. 

 

g) Problemes pilota patit petit hora de dinar: L’Andrea Jordà planteja que durant l’hora 

de dinar dels nens d’infantil es pengen moltes pilotes al pati petit. 

 Es planteja l’opció de posar una xarxa, però creiem que semblaria massa una 

gàbia. 

 També es planteja des de l’AMPA l’opció de treure altres jocs al pati, però des del 

centre decideixen que aquesta estona de joc és just quan els petits de primària 

més gaudeixen de la pista i per tant és preferible que puguin jugar a pilota. 

 L’Elisabet Bellido proposa que tota la gent que faci pati tingui claus per entrar a 

agafar les pilotes que es pengen i no recórrer a les mestres d’infantil. 

 

h) Hack the school: 
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 Agraïment per part del Sergi per l’actuació urgent de l’AMPA alhora de redactar 

document 

 NO hem estat seleccionats 

La propera reunió serà el 2 de març. 

 

3. BML. 

Hi ha 9 equips plens apuntats més el de l’Escola. Els objectius € totals són 1050 €. Hem de fer 

arribar als participants de que aquesta caminada solidària té un repte econòmic a favor de les 

persones en situació vulnerable que organitza Sant Joan de Deu. 

El dia de la caminada quedarem en un punt en concret. Tots sortirem a la mateixa hora. 

Quedarem 30’ abans. La caminada és lliure, tot i que si el temps és favorable portarem la 

Geganta. 

El estoc de samarretes es troba en la següent situació. De la compra inicial de 300 unitats 

queden en estoc 109 unitats. De samarretes infantils no tenim en estoc. Els propers divendres 

continuarem exposant-les a la sortida de l’Escola. 

Amb el total de les aportacions aconseguides amb les samarretes hi ha 2 propostes: 

1. Totes les aportacions fins a la data s'ingressen als 9 equips que existeixen. 

2. Ingressar el 50% de tot el que hem aconseguit fins a la data i utilitzar l'altre 50% per 

recuperar els diners que l'AMPA va avançar per comprar les samarretes. 

Guanya l’opció 2 amb 11 vots a favor. La opció 1 ha tingut 1 vot a favor i ha hagut una 

abstenció. Les samarretes es poden continuar oferint a la Festa Major o altres esdeveniments i 

reservar els diners que aconseguim per a la BML 2018. 

 

 

4. Socialització. 

Finalment la participació al projecte de P5 ha sigut del 96% tot i que inicialment semblava que 

anava a ser baixa. 

La comissió s’ha de fer càrrec de la despesa de les xerrades d’autors segons el compromís que 

l’AMPA va assumir a l’inici de tot el projecte. Hem passat a l’Escola un llistat de tot el material 

que nosaltres hem comprat, per veure si així podríem aconseguir això sense càrrec. 

Les quotes pel projectes es passaran com s’ha fet fins ara. 
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Per tal de que tinguem abans les inscripcions al projecte, Montse proposa que de cara a l’any 

vinent l’Escola entregui la documentació al principi de curs junt amb la resta de documentació, 

com algú oficial “no voluntari”. 

 

5. Reunió amb el Patronat. 

Soledad consulta a la Junta si consideren necessari una reunió amb el Patronat. Es decideix per 

unanimitat que si. Fem la petició i preparem la reunió. 

 

6. Declaració 347. 

No s’ha tractat. 

 

7. Torn obert de paraules. 

Ramon Prat exposa que té un fill a cinquè de primària amb el trastorn per dèficit de l’Atenció 

(TDA) i que està treballant amb l’Escola segons el protocol, i amb psicòlegs a l’exterior. No 

presenta cap queixa en quan el seguiment i tractament per part de l’Escola, però ha observat 

que el cas del seu fill no és únic a l’Escola. La seva experiència és que la logística per realitzar el 

tractament extern a l’Escola provoca, normalment, que l’alumne hagi de sortir en horari 

escolar per anar al tractament i tornar al acabar. Tot i que això es fa coordinat amb l’Escola 

suposa un treball extra per tots els intervinents. Ramon proposa que fem un estudi de quantes 

famílies estan en aquesta mateixa situació, i en funció del resultat plantejar a l’escola que 

aquests serveis es facin dins de l’Escola, “com si fos una Extraescolar”.  Ramon nombra altres 

escoles que això ja ho estan fent. La Junta considera que l’estudi no cal fer-ho perquè l’Escola 

té aquesta informació i transmet a Ramon que estudiarà la forma d’abordar aquesta petició. 

Soledad informa que un nen de 2n de Primària va patir una cremada al menjador de l’Escola 

perquè va caure contra una estufa de grans dimensions que hi ha instal·lada en aquest espai. 

Aquest generador, que pel que ens han explicat fa més de 10 anys que està al mateix lloc, 

havia d'haver estat eliminat el passat estiu, però el retard en la concessió dels permisos 

d'obres va fer que aquesta reforma es posposes.  Després de l’incident, l'escola ha posat 

davant de l'estufa una protecció extra i ha reiterat la seva intenció d'eliminar aquest element 

calefactor en les obres previstes pel pròxim estiu. En tot cas, la Junta considera que cal 

demanar a l'escola més informació sobre els plans de seguretat i incidir en la necessitat de més 

mesures de seguretat passiva, atès que hi han altres accidents, com ara nens que s'agafen els 

dits amb les portes que serien fàcilment evitables. Acordem traslladar la petició a la direcció 

del centre i revisar, consultant a la FAPAC i altres, si hi ha altres elements que haurien de ser 

eliminats, a més de controlar que aquest estiu si, aquesta estufa és definitivament eliminada. 
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Soledad explica que ha arribat un mail de l’AFAEC per invitar-nos el proper dijous 16 de febrer 

a la presentació de la Campanya sobre el ciberassetjament. Soledad invita als membres de la 

Junta a aquesta presentació que es farà a les 17 hores al Col·legi de Periodistes, Rambla 

Catalunya 10. 

Per últim, l’Ajuntament va adquirir el compromís amb l’AMPA de que quan tinguessin el nou 

projecte ens informarien. Com que han arribat veus de que ja existeix i l’AMPA no té notícies, 

s’ha enviat un mail al regidor i alcaldessa per saber si l’inici és imminent com “es diu”, el 

regidor ho va desmentir dient que de moment no està aprovat. 

 

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

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        

 


