
 

 

ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 10 D’ABRIL DEL 2019 

Identificació de la sessió 

Núm: 8 – Curs 2018-2019 
Data: 10 d’abril de 2018 
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  

Montse Cabrero 

Silvia Navarrete  No assisteix per 2ª vegada. Delega vot a Laia Araño. 

Laia Arañó 

Marcel Sànchez  No assisteix per 1ª vegada. Delega vot a Mireia González 

Begoña Bover 

Hugo Rivero 

Olga González 

Mónica Giménez  No assisteix per 1ª vegada. Delega vot a Soledad Domínguez  

Yolanda Oliver  

Mireia González  No assisteix per 1ª 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. Informació sobre el consell escolar   15’ 20:05 – 20:20 

3. Novetats comissió pati     10’ 20:20 – 20:30 

4. Novetats festa major     5’ 20:30 – 20:35 

5. Socialització: inscripcions P5    10’ 20:35 – 20:45  

6. Proposta a la comissió de llibres   10’ 20:45 – 20:55 

7. Torn obert de paraules.    5’ 20:55 – 21:00 

  

 



Acords 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió numero 7 del curs 2018-2019 celebrada el 12 de març del 2019. 

 

 

2. Informació sobre el Consell Escolar. 

Montse Cabrero explica els punts tractats a la darrera reunió del Consell Escolar. 

 

 

3. Novetats comissió pati. 

L’arquitecte (Ricard Lobo) va convocar una reunió a les tècniques de la comissió de pati per 

presentar una nova proposta. La comissió va analitzar la proposta i van plantejar alternatives, a 

les quals l’arquitecte no va accedir a valorar. Tot i això, posteriorment, l’Escola va convocar 

una altre reunió amb una altre nova proposta.  

Aquest darrer projecte d’aprofitar la zona de la rampa com a pati ho va presentar l’arquitecte 

(Ricard Lobo) al Consell Escolar.  

La comissió i l’AMPA comunicarà a l’Escola que continua sense estar d’acord amb el projecte 

presentat ja que no se’ns ha exposat amb el detall necessari. 

 

 

4. Novetats Festa Major. 

L’Escola participarà amb 1500 € a les activitats contractades per l’AMPA. A partir del proper 

any l’Escola continuarà participant, tot i que amb un import inferior. 

S’ha creat el Doodle per a que voluntàriament cadascú es registri a l’activitat que consideri. 

 

5. Socialització: inscripcions P5. 

De moment hi ha 34 inscripcions per a començar el proper curs. Farem recordatori a les 

famílies mitjançant mail i whatsapp. 

 

 



6. Proposta a la comissió de llibres. 

Segons la normativa actual, si coincideixen 3 alumnes a primària, el darrer d’ells només paga 

els 5 € de quota fixe. Es fa la sol·licitud a la Comissió de Socialització de que es valori canviar 

aquesta normativa, ja que hi haurà vàries famílies amb 3 fills que no coincidiran a primària i no 

es podran bonificar d’aquesta normativa actual.  

La comissió no està oberta a fer aquest canvi perque suposa un greuge comparatiu amb les 

famílies en la mateixa situació que fins ara no s'han beneficiat d'aquest possible descompte i 

perquè els llibres, encara que es mantinguin els títols, es renoven periòdicament. Tot i així, la 

comissió demanarà a l’escola quantes famílies estan en aquesta situació fins a 1er d’ESO. En 

funció de la resposta, la comissió i els membres de l’AMPA decidiran si sotmeten a votació 

algun canvi en la línia de la proposta 

 

 

7. Torn obert de paraules. 

Soledad explica que Sergi li va comunicar que el Patronat es vol reunir amb l’AMPA després de 

la Festa Major. 

Laia explica que els pròxims 2 i 7 de maig la biblioteca de l'escola acollirà dues noves sessions 

de l'Escola de famílies per abordar un tema del que generalment no ens agrada parlar, perquè 

ens espanta, però que només podem prevenir i abordar tenint la informació precisa. Estan 

previstes dues sessions, dijous 2 de maig, específica per a les famílies de secundària i dimarts 7 

de maig, pensada per a pares i mares amb fills a infantil i primària.  

 

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 

        

 


