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

Identificació de la sessió 

Núm: 7 – Curs 2017-2018 
Data: 13 de març 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  No assisteix per 2ª vegada. No delega vot per 1ª vegada. 
Noelia Belen 
Montse Cabrero  
Silvia Navarrete 
Laia Arañó  No assisteix per 2ª vegada. Delega vot a Silvia Navarrete.  
David Escué  No assisteix per 2ª vegada. No delega vot per 2ª vegada. 
Marcel Sànchez  
Begoña Bover 
Hugo Rivero  
Olga Gonzalez  No assisteix per 2ª vegada. No delega vot per 1ª vegada. 

 
Altres Assistents: 

Lidia Martín 

Mireia González 

 

Ordre del dia 

 

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

2. Valoració BML      10’ 20:00 

3. Festa Major      20’ 20:10 

4. Cobrament Rebut Ampa    10’ 20:30 

5. Comissió Socialització Llibres    20’ 20:40 

6. Torn obert de paraules.     15’ 21:00 
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Acords 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 6 del curs 2017-2018 celebrada el 13 de febrer del 2018. 
 

2. Valoració BML 

La jornada es valorada positivament pels assistents a la reunió. En total vàrem ser 

aproximadament 160 participants a la BML. La recaptació aquest quart any ha sigut la següent: 

Equip Import 

Ampa Villena 1 339 € 
Ampa Villena 2 284 € 
Ampa Villena 3 269 € 
Ampa Villena 4 249 € 
Ampa Villena 5 224 € 
Ampa Villena 6 209 € 
Ampa Villena 7 209 € 

Total 2.147€ 

 

3. Festa Major 

S’ha fet reunió amb l’Escola i el programa del dia està pre-definit. Tot i que poden haver-hi 

canvis, a dia d’avui el programa és el següent: 

 9:30 Bar (Escola) 

 10:00  Cursa (Escola+Ampa) 
 11:00  Fotomató de Benvinguda (Ampa) 

 11:00 Pregó de festa Major (Escola) 

o Ball de Bastons, cintes 

o Geganta i capgrossos 

o Diables d’Esplugues 

 11:30 Torneig d’escacs i Ping-Pong (Escola) 

 11:30-14:30: Mercat de Tallers: 

o PeRKIMBA (Ampa) 

o TALLER DE GANXET XXL: “VESTIM EL PATI DE L’ESCOLA…” (Ampa) 

o TALLER DE XAPES (Ampa) 

o TALLER DE GOLF (Ampa) 

o TALLER DE PANTOMIMA (Ampa) 

o KAPLA (Ampa) 

o PINTAMPON (Ampa) 

o Tallers conduïts/pensats per alumnes: Taller de trens ,Taller pintacares ,Taller 

de pompons, Taller de POLSERES Candela, Taller estampació de samarretes 

/del fulard de la festa major. (Escola) 

 14:00 Dinar de Cistella (Escola) 
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 14:30 Pel.lícula i Jocs : joc lliure al pati (Escola) 

 16:00  Coral al menjador (Escola) 

 16:30 Teatre 3 ESO (Escola) 

 18:00 Classe de Zumba (Escola) 

 18:30 Partit de futbol/bàsquet triangular (Escola) 

 18:30 DJ música organitzada per 4 ESO (Escola) 

 

 

Durant la reunió detectem que per la tarda no hi ha tantes activitats, tot i que la comissió les 

ha proposat a l’Escola, però aquesta les ha descartada per no ser compatibles amb les 

activitats definides. Les activitats que l’AMPA ha estudiat i que s’han desestimat són: 

 Taller de circ 

 Marató de contacontes 

 Kamtxutka 

 Màquina de crispetes per batxillerat 

 Circuit de cars amb pedals 

 

Necessitem personal a cada taller cada cert temps. Sole farà una taula per a que es puguin 

apuntar voluntaris. Surt que es necessitaran 27 persones voluntàries aproximadament. 

Decidim fer un cartell i banners verticals per a cada activitat que organitza l’Ampa. 

 

4. Cobrament Rebut Ampa 

El rebut de l’Ampa normalment és al juny i es va dir d’avançar-ho. Aprovem per unanimitat 

passar-ho després de setmana santa. Avisarem per mail i al cap de 15 dies es farà el 

cobrament. 

 

5. Comissió de Socialització de Llibres 

L’Escola fins al dia d’avui no comunica quins llibres continuen i quins volen canviar. 

La comissió també ha mirat una empresa que faci el folrat de llibres, empresa que ha donat un 

pressupost de 3 €/llibre. Altre opció es repartir llibres a la propera reunió per a que cadascú 

faci folrat d’uns quants llibres. Escollim aquesta opció que és la més econòmica tot i que 

donarà una feinada considerable als assistents. 

Aquest any tornem a proporcionar 275 € per les activitats de la Biblioteca de l’Escola tal i com 

es vàrem comprometre a l’inici de la comissió de Socialització de Llibres. 
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6. Torn obert de paraules.      

La comissió d’Escola de Pares transmet que l’Escola ha informat de les 2 properes sessions: 

- Mossos d’Esquadra el 17 d’abril sobre el ciberassetjament. 

- Laia Cervera d’Infok el 15 de maig. 

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 

        


