
 

 

ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 12 DE MARÇ DEL 2019 

Identificació de la sessió 

Núm: 7 – Curs 2018-2019 
Data: 12 de març 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 1ª vegada. Delega vot a Montse Cabrero 

Laia Arañó  No assisteix per 2ª vegada. Delega vot a Montse Cabrero 

Marcel Sànchez 

Begoña Bover 

Hugo Rivero 

Olga González 

Mónica Giménez  

Yolanda Oliver  

Mireia González  

Jordi Macarrilla 

 

Altres assistents:  

 

  

Ordre del dia: 

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

2. Festa Major. Disseny i repartiment de responsabilitats 10’ 20:05 – 20:15 

3. Pati       10’ 20:15 – 20:25 

4. Llibres. Canvis en algunes lectures   5’ 20:25 – 20:30 

5. Portes Obertes. Voluntaris    5’ 20:30 – 20:35  

6. Balanç final BML     10’ 20:35 – 20:45 

7. Torn obert de paraules.     15’ 20:45 – 21:00 

  



Acords 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió numero 6 del curs 2018-2019 celebrada el 12 de febrer del 2019. 

2. Festa Major. Disseny i repartiment de responsabilitats. 

La comissió explica que respecte la darrera reunió l’únic canvi es la eliminació del protocol a 

l’entrada i l’ajustament dels pressupostos d’algunes activitats. 

La comissió es va reunir amb l’Escola i aquesta es va comprometre en participar 

econòmicament aquest any, i estan oberts continuar fent-lo altres anys. 

El pressupost ajustat de la Festa Major 6384 €. Queda pendent de l’import final que haurà de 

posar l’AMPA. 

La comissió explica que necessitem voluntaris: 6 per la cursa, 15 durant els tallers, 3 Persones 

pel jurat dels pastissos, 1 Persona pels inflables, 1 Persona pel taller de cistelleria. 

La comissió farà un Doodle per a que s’apuntin voluntaris. 

 

3. Pati. 

Després de la última reunió de l’AMPA, la comissió va tenir una reunió amb Ricard Lobo on 

aquest va presentar una proposta de la zona de la rampa convertida en terrasses. La comissió li 

va comunicar que la proposta no coincideix amb els requisits que la comissió havia demanat. 

Després va haver una segona reunió amb l’Escola per demanar-li que no es presenti el projecte 

de l’arquitecte a l’Ajuntament sense la conformitat de la comissió, sol·licitud a la qual de 

moment, l’Escola va accedir. Quedem pendents de que l’arquitecte durant l’abril presenti una 

altre proposta. 

 

4. Llibres. Canvis en algunes lectures. 

Soledad explica que el llibre que l’Escola ens va encarregar per 4rt, no s’utilitzarà finalment a 

4rt sinó a 5é després de la re-avaluació de l’Escola d’aquest llibre. A canvi “El Pequeño 

Vampiro” de 5é es passarà a 4rt. 

 

5. Portes Obertes. Voluntaris. 

El proper dissabte 16 de març  serà la jornada de Portes Obertes a l’Escola. Com els darrers 

anys, l’Escola ens convida a tenir presència. Es demanen voluntaris pel matí del dissabte. De 

moment es presenten: Jordi Arregui, Lidia i Marcel. 

 



6. Balanç final BML. 

Aquest any han participat 8 equips de l’Escola, 7 de famílies i 1 de mestres i personal del 

centre. Aquest any la recaptació total de la BML ha sigut de més de 2187 €. 

Com novetat, cal destacar la sessió solidària de Valking i l’organització d’una tarda de berenar 

que van gestionar els 2 equips de cinquè de primària. 

 

7. Torn obert de paraules. 

Per la propera reunió, si algú ho prepara, es tractarà la seguretat a l’Escola pels “usuaris”. 

Soledad explica que en el seu dia no va trobar legislació per això, si que va trobar legislació en 

quan seguretat pels treballadors. 

Yolanda informa que a les famílies de sisè de primària van assistir a una sessió d’explicació de 

l’educació a la nova etapa a l’ESO que els seus fills començaran el curs vinent. Yolanda 

comenta que moltes famílies van i sortir amb molts dubtes i proposa que l'Ampa reculli tots 

aquests dubtes, els traslladi a l'escola i sol·liciti que es faci una segona sessió per resoldre'ls. 

L’AMPA diu que en altres ocasions han traslladat queixes sobre les reunions a la direcció i que 

ajudaria que siguin les famílies les que directament facin aquesta sol·licitud via mail a l’Escola, 

amb còpia a l’AMPA, i que l’AMPA si realment veu que hi ha correus individuals, també farà la 

seva gestió corresponent amb la direcció de l’Escola. Es parlarà amb les delegades de curs. 

 

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        

 


