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ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 13 DE FEBRER DEL 2018 

Identificació de la sessió 

Núm: 6 – Curs 2017-2018 
Data: 13 de febrer de 2018 
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  
Noelia Belen 
Montse Cabrero  
Silvia Navarrete 
Laia Arañó   
David Escué  No assisteix per 1ª vegada. No delega vot per 1ª vegada. 
Marcel Sànchez  
Begoña Bover 
Hugo Rivero  
Olga Gonzalez 

 
Altres Assistents: 

Lidia Martín 

Oscar Daza 

Blanca Rodríguez 

Mireia González 

 

Ordre del dia 

 

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

2. Recollida de Llibres     15’ 20:00 

3. Escola de Pares      15’ 20:15 

4. BML + Matí Solidari     20’ 20:30 

5. Portes Obertes      15’ 20:50 

6. Reunió Ajuntament     10’ 21:05 

7. Reunió Escola      20’ 21:15 

8. Transit       10’ 21:35 

9. Torn obert de paraules.     15’ 21:45 
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Acords 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 5 del curs 2017-2018 celebrada el 9 de gener del 2018. 
 

2. Recollida de llibres 

El canvi de llibres a les classes s’ha fet abans de començar la reunió. 

La comissió comunica que aquest any toca canviar tots els llibre de 1er i 2on. Per tant, s’han de 

revisar aquests llibres per saber quins s’han de comprar nous. També existeix l’opció de que 

l’Escola no vulgui renovar alguns llibres, la comissió li preguntarà i li donarà una data límit. 

Per altre part l’Escola ha comunicat a la comissió que hi ha alguns de 3er i 4rt que no els 

agrada i encara no tenen els 4 anys. De moment no fem cap actuació extraordinària, esperem. 

 

3. Escola de Pares 

El 8 de febrer de 2018 s’ha fet la segona i ultima xerrada que la comissió té prevista pel curs 

actual. La xerrada l’ha fet el mestre, antropòleg i assessor digital, Jordi Jubany, autor de llibres 

com La família en digital o Connecta't per aprendre. Durant aquesta xerrada s’han resolt 

dubtes com: A l'hora de dinar hem de tenir el mòbil a la taula? Hauríem de desconnectar-lo 

per dormir? Quant de temps és adequat estar connectats? Per fer què? La valoració en general 

ha sigut positiva tot i que és un assumpte tant ampli que han quedat temes per tractar. 

La comissió explica que l’Escola vol aplicar un canvi a la metodologia de l’Escola de Pares. La 

idea és fer petits tallers o grups per tractar alguns temes. Això durant el proper any 

s’implantarà. 

 

4. BML + Mati Solidari 

El dissabte 20 de gener de 2018 es va celebrar el primer mati solidari gràcies al qual es va 

aconseguir una recaptació solidària de 912 €. La valoració de la jornada és excel·lent, es va 

viure un dissabte marcat pel bon ambient, tant a les competicions esportives com al mercat 

solidari o al taller de ganxet. També es va oferir xocolata caleta. 

Per fer front a aquest matí solidari l’Ampa ha realitzat una despesa de 290 €. Tot i això, 

aquesta despesa no es descomptarà dels 912 € i l’Ampa aportarà la quantitat total als diferents 

equips del Villena, import que se sumarà a les aportacions inicials de 40 € per equip i les que  

facin els diferents integrants de cada equip. 
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5. Portes Obertes 

Aquest dissabte 17-02 hi ha jornada de portes obertes. Necessitem alguns voluntaris de 9 a 13 

hores per representar a l’AMPA si volem estar presents.  

Sole exposa que l’Ampa no sempre ha estat present i recomana als assistents que seria 

convenient poder continuar tenint presència. Demana que qui realment pugui venir ho 

comuniqui, així com el seu horari per poder programar el matí de cadascú.  

S’ofereixen les següents persones: 

- 9 a 10: Jordi Arregui. 

- 9 a 10: Marcel. 

- 10 a 13: Olga. 

- 9 a 11: Lidia. 

Hugo ha preparat un nou tríptic per aquesta jornada. Com que s’han de fer un ajustos, per la 

jornada no arribem a imprimir-ho, però si per a que l’Escola ho tingui per la matriculació. 

 

 

6. Festa Major 

Sole explica la idea de fer unes sessions 1 mes abans de la Festa Major consistents en fer un 

taller durant 1 hora a la setmana per acabar fent algun patró abans de la Festa. Després durant 

la Festa Major el taller es farà per tothom. La idea és correctament valorada pels assistents. 

 

 

7. Reunió Ajuntament 

La Junta de Compensació va venir a demanar a l’Escola que faci la canalització de les aigües 

pluvials. A més a més, Yolanda va advertir que aquesta arribada d’aigües pluvials pot provocar 

danys al mur de l’Escola. 

La Junta de Compensació no va cedir cap àrea extra a l’Escola. 

L’Ajuntament va explicar el projecte dels voltants de l’Escola. 
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8. Reunió Escola 

Es va parlar de: 

- La Jornada de Portes Obertes. 

- El triangle intern del pati tot i que està pendent d’aprovació del patronat. 

- Festa Major dissabte 12 de maig. 

 

9. Torn obert de paraules.      

Noelia explica que la comissió ha detectat que el menú del menjador ha tornat enrere.  

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 

        


