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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 13 de OCTUBRE del 2015 

Identificació de la sessió 

Núm: 2 – Curs 2015-2016 
Data: 13 de octubre de 2015 
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 Mª Rosa Julia. 
Noelia Belén 
Jordi Arregui 
Begoña Bover 
Josep Cardona  Delega vot a Jordi Arregui 
Marc Moreno  No delega vot. 
Peggy Stark 
Jaume García 
Marisol Casado  Delega vot a Mª Rosa Julia. Pendent d’entregar document. 
Montserrat Cabrero 
Nuria Barberán  Delega vot a Jordi Macarrilla. Pendent d’entregar document. 
Gemma Cabello  No delega vot. 
Rosa Domínguez 
Marian Armenta  Temporalment suspesa. 
Mª Rosa Julia i Vilardell  

  
Altres assistents: 

 Silvia Navarrete 
 Silvia Angulo 
 Grushenka Comas 
 Esther Fabra 
 Enric del Campo 
  
 
 
Ordre del dia 

 
1.  Informació sobre les directives i funcionament de l’AMPA.  

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

3. Reunió amb la direcció  

4. Escola de Pares.  
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5. Enquesta de Pares i Mares.  

6. BML.  

7. Competències Bàsiques  

8. Llistat de Delegats.  

9. Comissions  

10. Valoració de l’ESO.  

11. Assemblea.  

12. Altres punts  

 

Acords 

 

1. Informació sobre les directives i funcionament de l’AMPA. 

S’informa als pares/mares nouvinguts del funcionament de la associació. 

 

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

Queda pendent d’aprovar l’acta 01 del curs 2015-2016 celebrada dimarts 15 de setembre de 

2015.  

Marc Moreno no va assistir a la sessió del 15 de setembre i tampoc va delegar vot per primera 

vegada consecutiva. 

Gemma Cabello no va assistir a la sessió del 15 setembre i no ha delegat el vot per primera 

vegada.  

 

3. Reunió amb la direcció 

Soledad i Jordi Macarrilla va estar amb Gemma Boix i el nou Cap d’Estudis. Els temes tractats a 

la reunió varen ser: 

I. Escola de Pares Carles Capdevila. 

II. Presentació del nou cap d’Estudis. 

III. Ordinador. Es va parlar d’un cas puntual de pantalla d’ordinador trencada, la qual 

l’assegurança cobreix. Restem pendent de que la família comuniqui que realment està 

solucionat. A més a més, l’AMPA ha proporcionat l’opció que està fent altre escola, 

consistent en un Renting. 

IV. Enquesta Final de Curs. Com que l’AMPA encara no tenia els resultats no es va 

comentar, però es va comprometre a lliurar-la en breu. 

V. Obres a l’escola fetes durant l’estiu. L’escola va explicar totes les obres, només 

destacar que queda pendent la modificació del pati. 

VI. Origamis. Es continuarà fent aquest any. També es continuarà col·laborant amb Sant 

Joan de Deu. 
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VII. Reciclatge al menjador. L’AMPA va comunicar a l’escola de que no es recicla al 

menjador. De moment l’Escola separa el plàstic i el paper. 

VIII. Altres activitats. A partir del dia 26 d’octubre estaran obertes les inscripcions a la BML, 

que serà el 28 de febrer de 2016. La Geganta es vol continuar traient a diferents festes, 

entre pares i alumnes (ESO i BATXILLERAT) 

 

4. Escola de Pares. 

L’Escola de Pares “Educar amb l’humor” per Carles Capdevila es farà al menjador per poder 

oferir un aforament de 300 persones. 

L’organització serà la següent:  

- A les 18 hores hauran d’estar 10 persones amb Lluis. De moment aquestes pendent de 

que hi hagin nous voluntaris: 

o Javier. 

o Jaume. 

o Montse. 

o Esther. 

o Noel. 

- 4 persones a l’entrada (2 escola + 2 AMPA). 

- Teresa estarà a la rampa mentre la resta estem a la xerrada. 

- A les 21 hores hauran d’estar 10 persones. De moment aquestes pendent de que hi 

hagin nous voluntaris: 

o Peggy. 

o Bego. 

o Sole. 

o Maria. 

o Enric. 

El dia 3 de novembre la comissió té reunió amb l’Escola per preparar la següent escola de 

pares. 

 

5. Enquesta de Pares i Mares. 

Es fa una lectura del resultat de l’enquesta preparat per l’Oscar Daza. Aquestes aportacions 

s’aprofitaran per definir els objectius de les comissions. El resultat de l’enquesta se li farà 

arribar a l’Escola. 

 

6. BML. 

El dia 26 d’octubre s’obren les inscripcions. Decidim obrir 6 equips de moment. 
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7. Competències Bàsiques 

A la darrera reunió del consell escolar, feta a finals del mes de juny, la Direcció de l'escola va 

fer una valoració molt positiva dels resultats dels alumnes del Villena a les proves de 

competències bàsiques que la Generalitat va fer durant el curs als alumnes de quart de l'ESO i 

de sisè de primària. 

Es decideix publicar una noticia a la web de l’AMPA. 

 

8. Llistat de Delegats. 

P3A – Marta Sánchez Montse 

P3B – Grushenka Comas 

P4A – Gemma Cabello 

P4B – Enric del Campo García-Ramos 

P5A – Noelia Martín 

P5B – Fer Parada 

1PA – Lourdes Diez García 

1PB – Laura Montoya 

2PA – Fer Parada 

2PB – Laura Frasquet 

3PA – Maria José Laborda 

3PB – Soledad Domínguez 

4PA – Marisol Casado 

4PB – Magaly Berrocal 

5PA – Elena López 

5PB – Marian Armenta 

6PA – Silvia Angulo 

6PB – Montse Pallarès 

1ESO-A/B – Esther Fabra 
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2ESO-A/B – Rosa Domínguez 

3ESO-A/B – Ningú de moment 

4ESO-A – Ningú de moment 

4ESO-B – Mª Rosa Julia i Vilardell  

1erBatxillerat – Jaume Garcia 

2onBatxillerat – Nuria Barberan 

 

9. Comissions 

Es fa una revisió dels membres de cada una de les comissions. L’estat actual és el següent: 

 

 

Per la propera reunió les comissions han de preparar objectius per tal de preparar l’assemblea. 
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10. Valoració de l’ESO. 

L’AMPA ha rebut el missatge de diferents pares/mares de que les reunions pedagògiques dels 

cursos corresponents a l’ESO. 

L’AMPA ha estudiat i ha fet un resum del que marca la Generalitat respecte a les obligacions 

de les Escoles/Instituts a l’hora d'organitzar el currículum en secundària i a l'hora de fer 

orientació de futur als alumnes.  

Es comenten les diferents obligacions i algunes idees que pot fer millorar l’Escola. 

Es decideix recopilar informació del que realment l’Escola esta fent per acabar de definir 

quines aportacions fem a l’Escola. 

 

11. Assemblea. 

Al novembre o desembre s’ha de fer l’assemblea anual. A la propera reunió es definirà data. 

 

12. Altres punts. 

Hi ha l’afirmació per part d’una mare de que l’Escola no té menú específic sense gluten. 

Informa a l’AMPA de que no li envien el menú, i per tant no sap que està menjant el seu fill. La 

comissió fa seva aquesta queixa i començarà a seguir aquesta incidència. 

 

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

El secretari       Vist i plau 

El president 

 

 


