
 

 

ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 8 DE MAIG DEL 2019 

Identificació de la sessió 

Núm: 9 – Curs 2018-2019 
Data: 8 de maig de 2019 
Horari: de 20:00 a 21:00 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
  

Assistents:  

Soledad Domínguez, Presidenta 

Jordi Arregui, Vicepresident 

Javier Paredes, Secretari 

Josep Cardona, Tresorer 

 

Vocals:    

Noelia Belén  No assisteix per 2ª vegada. 

Montse Cabrero 

Silvia Navarrete  

Laia Arañó  No assisteix per 3ª vegada. Delega vot en Silvia Navarrete. 

Marcel Sànchez  

Begoña Bover 

Hugo Rivero  No assisteix per 2ª vegada. No delega vot per 1ª vegada. 

Olga González  No assisteix per 3ª vegada. No delega vot per 2ª vegada. 

Mónica Giménez  

Yolanda Oliver  

Mireia González  No assisteix per 2ª vegada. No delega vot per 1ª vegada. 

Jordi Macarrilla 

 

Altres assistents:  

 Anna Casado 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i Aprovació de l’acta anterior   5’ 20:00 – 20:05 

2. Festa Major      15’ 20:05 – 20:20 

3. Socialització      10’ 20:20 – 20:30 

4. Reunió amb el Patronat     5’ 20:30 – 20:35 

5. Torn obert de paraules.     25’ 20:35 – 21:00  

 

 



Acords: 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

No s’aprova l’acta de la reunió anterior perquè Noelia vol fer unes esmenes. Com que Noelia 

no està a la present reunió, deixem pendent per la propera reunió les seves esmenes per 

donar per tancada l’acta d’abril. 

2. Festa Major. 

Durant la reunió es coordina els responsables a cada activitat / taller a cada franja horària. 

3. Socialització. 

La comissió informa de que: 

- Falten 5 persones de P5A. El delegat es posarà en contacte amb les famílies per 

recordar-li. 

- Falten 2 persones de P5B. En aquest cas, l’AMPA farà el recordatori. 

- La setmana vinent hi haurà reunió per preparar els llibres del curs 2019-2020. 

 

4. Reunió amb el Patronat. 

Sole explica que després de la festa major, ens diran quan hi haurà reunió amb la Fundació 

titular de l’Escola. Sole exposa que s’haurà de decidir qui anirà a la reunió i pensar quins punts 

haurem de tractar el dia de la reunió. 

5. Torn obert de paraules. 

La comissió d’Escola de Pares valora molt positivament les dues reunions realitzades, tant a 

nivell de contingut com a nivell d’assistència. L’Escola i les psicòlogues també han fet una 

valoració positiva. 

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 

        

 


