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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 8 DE NOVEMBRE del 2016 

Identificació de la sessió 

Núm: 3 – Curs 2016-2017 
Data: 8 de novembre de 2016 
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:  

Noelia Belén  
Jordi Arregui 
Josep Cardona  
Marc Moreno 
Montserrat Cabrero 
Grushenka Comas 
Rosa Domínguez  

Mª Rosa Julia i Vilardell  No assisteix per 5à vegada i no delega vot per 3a 
vegada. Aplicant el compromís d’assistència aprovat a l’assemblea general del 1 
de desembre de 2015 es suspesa com vocal. 
Ester Fabra  No assisteix per 4à vegada i no delega vot per 2a vegada. 
Enrique del Campo  No assisteix per 4à vegada i no delega vot per 3a vegada. 
Aplicant el compromís d’assistència aprovat a l’assemblea general del 1 de desembre 
de 2015 es suspès com vocal. 

  
Altres assistents: 

Isabel Diaz 
Laia Araño 

 David Escué 
 Silvia Navarrete 
 Alberto Pérez 
 Begoña Bover 
 Olga González 

Míriam Alcaraz 
 
Ordre del dia 

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

2. Xerrada de l’alcaldessa. 

3. Posicionament davant pla Caufec. 

4. Comissions i objectius. 

5. Assemblea General 
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6. Samarretes. 

7. BML. 

8. Consell Escolar. 

9. Quota de l’AMPA. 

10. Torn obert de paraules. 

 

 

 

Acords 

 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 2 del curs 2016-2017 celebrada el 11 d’octubre del 2016. 
 

 

2. Xerrada de l’alcaldessa. 

L'Alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz i el regidor d'urbanisme, Eduard Sanz seran el responsables 

de dirigir la xerrada que té per objectiu que totes les famílies puguem conèixer de primera mà 

quins són els canvis previstos en els  mesos vinents a l'entorn de l'escola, ara que 

definitivament es reactiven els plans d'urbanització aprovats fa anys. 

La xerrada serà el dimecres 9 de novembre, a partir de les 17,15 h a la Sala d'actes de l'escola. 

Soledad Domínguez serà la responsable de presentar la xerrada. Posteriorment es publicarà a 

la web de l’AMPA una notícia amb el resum de la xerrada. 

 

 

3. Posicionament davant pla Caufec. 

En general els membres de l’AMPA considerem que és millor esperar a que les famílies tinguin 

la informació del projecte a partir de la Xerrada que es farà a l’Escola. A partir d’aquí l’AMPA 

rebrà els inputs de les famílies i estudiarà si ha de fer alguna acció. 
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4. Comissions i objectius. 

 

a) Comissió Pati 

Objectius: 

- Crear una comissió mixta, constituïda per mestres, alumnes i famílies per treballar en  
aquest  projecte comú i construir “el nostre pati”.  

- Sensibilitzar a l'escola de la necessitat de fer ús del pati com un espai pedagògic més 
enllà de l'aula. 

Membres: 
- Grushenka Comas 
- Laia Arañó. 
- Silvia Navarrete. 
- Olga González. 
- David Escué. 
- Lidia Martín. 

 
Pressupost sol·licitat: 1000 €. 
 

 

b) Comissió Comunicació i IT 

Objectius: 

- Consolidar actuals vies de comunicació (web, correu) i estendre l’ús de la pàgina a 
Facebook que hem encetat a final del curs passat. 

- Possibilitar que els formularis AMPA es puguin emplenar online. 
- Reforçar cohesió amb delegats, si convé fent alguna trobada presencial.  
- Fer més visible l’AMPA en les activitats que organitza o col·labora. 
- Incrementar el nombre de persones participants en l’enquesta de final de curs. 
- Implicar alumnes en algunes comunicacions AMPA (cartell festa major, felicitació 

Nadal)  
 
Membres: 

- Soledad Domínguez. 

- Marc Moreno. 

- Oscar Daza. 

- Hugo Rivero. 

Pressupost sol·licitat: 700 €. 
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c) Comissió Menjador 

L’objectiu d’aquesta comissió és continuar treballant en la línia de sensibilitzar a l’escola sobre 
la importància d’una alimentació més saludable. Per aconseguir aquest objectiu s’ha d’oferir 
un menú de més qualitat. En aquesta línia, la comissió vol plantejar: 

- Oferir peix de més qualitat, per exemple de mercat. 
- Continuar reduint les racions de preparacions càrnies grasses. 
- Introduir progressivament aliments ecològics al menú. 
- Demanar a la direcció de l’escola que compleixi el compromís que va assumir el curs 

passat d’enviar el menú de l’escola al PReMe.  
 

Membres: 

- Noelia Belén 

- Laia Arañó. 

- Isabel Díaz. 

Pressupost sol·licitat: 0 €. 

 

 

 

d) Comissió Econòmica 

Objectius: 

- Elaboració pressupost 2016-2017. 

- Tancament pressupost 2015-2016. 

- Col·laboració amb la resta de comissions i més específicament amb les de Socialització 

de llibres, Escola de Pares i Festes. 

- Vetllar pel pressupost i portar el control dels cobraments i pagaments de l’AMPA. 

- Revisió i control dels cobraments de les quotes anuals dels socis. 

- Revisió i control dels cobraments de les quotes projecte socialització. 

- Analitzar/valorar les possibles col·laboracions econòmiques que es poguessin sol·licitar 

per part de l'escola o el Patronat. 

Membres: 

- Maria Ventura. 

- Josep Cardona. 

- Fer Teijeiro. 

- Marcel Sànchez. 

Pressupost sol·licitat: 1000 €. 
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e) Comissió Socialització de Llibres 

Objectius: 

- Continuar el projecte de socialització, incorporant els alumnes nascuts l’any 2011 (ara a 
p-5). Ja hem fet presentació del projecte als pares i abans de nadal hauríem de recollir 
els fulls  d’adhesió. 

- Estendre el projecte de socialització als alumnes que ara cursen 5PRI. Es demanarà a les 
famílies de cursos superiors si volen cedir llibres de 6è i hem de valorar 
amb l’escola quins altres llibres incorporem (diccionaris, mates...) 

- Aconseguir que nous pares s’incorporin a la comissió per tal de garantir la viabilitat 
futura del projecte. 

- Fer un millor repartiment de feines.  
- Revisar números per mantenir condicions inicials del projecte: ha de ser sostenible. 
- Calcular valoració econòmica de la incorporació del actual 5è (creixement natural del 

projecte a sisè) així com pressupost aproximat (queda condicionat a reunió 
amb l’escola per decidir quins llibres de 6è es socialitzen).  

 

Membres: 

- Soledad Domínguez 

- Esther Fabra 

- Jordi Arregui 

- Begoña Bover 

- Jordi Macarrilla 

- Montse Cabrero 

- Josep Cardona 

- Maria Ventura 

- Grushenka Comas 

- Laia Arañó 

- Silvia Navarrete 

Pressupost sol·licitat: 600 €. 

 

 

f) Comissió Escola de Pares 

Objectius: 

- Mantenir i fidelitzar els canals de cooperació amb l’Escola i el seu Departament de 

Psicopedagogia. 

- Fer menys xerrades anuals, però que aquestes siguin de qualitat i d’interès general.  
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- Detectar àmbits d’interès en les famílies que ens permetin identificar noves inquietuds 

a les que poder donar resposta des de la Comissió. 

- Fidelitzar la participació de les famílies en les activitats educatives que s’organitzin. 

- Visibilitzar les funcions i tasques de la Comissió. 

Membres: 

- Monte Cabrero. 

- Jordi Arregui. 

- Rosa Domínguez. 

- Begoña Bover. 

Pressupost sol·licitat: 1.500 €. 

 

 

g) Comissió Protecció de dades: 

Objectius: 

- Mantenir la base de dades dels associats complint la llei de LOPD.  

- Incorporar des d’enguany  els números de compte dels associats,  

per poder fer el cobrament del rebut per part de la mateixa AMPA.  

- Mantenir contactes amb la consultoria Tarsys per qualsevol dubte o problema que 

pugui sorgir durant l'any sobre la protecció de dades.  

Membres: 

- Montse Cabrero. 

- Josep Cardona. 

Pressupost sol·licitat: 600 €. 

 

 

h) Comissió de Festes 

Objectius: 

- Consolidació de la festa major de tot el dia. 

- Implicació dels alumnes d’ESO i Batxillerat. 

- Aportar activitats que tinguin com a mínim la gran acceptació dels anys anteriors. 

- Visualització de l’AMPA. 

- Crear vincles emocionals. 

- Minimitzar pressupost.   
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Membres: 

- Jordi Arregui. 

- Montse Cabrero. 

- Noelia Belén. 

- Silvia Navarrete. 

- Javier Paredes. 

Pressupost sol·licitat: 1.500 €. 

 

5. Assemblea General 

Es defineix el dimecres 30 de novembre de 2016 a les 20:00 per a la realització de la propera 

Assemblea General. 

 

 

6. Samarretes. 

Jordi Arregui presenta proposta de samarretes per la BML i per la junta de l’AMPA. 

S’aprova per 8 vots a favor la compra de 300 samarretes per la BML, i les justes pels membres 

de l’AMPA. Les samarretes per la BML es destinaran a incrementar la recaptació de diners 

destinats a Sant Joan de Déu, l’AMPA avançarà els diners que després recuperarà de les 

donacions. Les samarretes AMPA seran pagades de manera íntegra directament per cada 

membre de la Junta. 

 

 

7. BML. 

La comissió començarà a activar les inscripcions ja. La comissió farà consulta si podem 

inscriure’ns com grup d’escola per no fer varis equips. 

 

 

8. Consell Escolar. 

S’informa als assistents que el proper dilluns 28 de novembre es celebraran les eleccions al 

consell escolar. Tots els pares i mares de l'escola poden participar del procés electoral de dues 

maneres: o bé presentant-se com a candidats a representar les famílies, per fer-ho només 
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s’han d’omplir els documents necessaris i deixar-los a secretaria; o be votant el pròxim dia 28 a 

algun dels candidats que hagin decidit fer el pas 

 

9. Quota de l’AMPA. 

Es qüestiona si pujar la quota de l’AMPA i per aquest any es decideix per unanimitat no pujar la 

quota. 

 

 

10. Torn obert de paraules. 

Jordi Macarrilla recomana fer una altra reunió amb el Patronat. La Junta està d’acord i 

demanarà reunió en breu. 

 

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

El secretari       Vist i plau 

       El president 

 


