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ACTA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA 22 d’OCTUBRE del 2014 

Identificació de la sessió 

Núm: 1 – Curs 2014-2015 
Data: 22 d’octubre de 2014 
Horari: de 20:00 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistència 

Gemma Domènech, Presidenta. 
Marisol Casado, Vicepresidenta. 
Javier Paredes, Secretari. 
 
Vocals:  

Noelia Belén 
Jordi Arregui 
Begoña Bover 
Jordi Macarrilla 
Soledad Domínguez 
Mª Rosa Julia i Vilardell 
Marian Armenta 
Peggy Stark 
Maria Ventura 
 

 Altres assistents:  
Núria Barberán  
Montserrat Cabrero  
 

Han excusat la seva assistència: 

Laura Montoya, Tresorera qui delega vot a Noelia Belén 
Josep Cardona qui delega vot a Jordi Arregui 
Marc Moreno 
Ricard Duro 
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Ordre del dia 

1. Reunió del Consell Escolar: demanar correccions de l’acta anterior. 

2. Reunió del Consell Escolar: posicionament davant les NOF. 

3. Reunió del Consell Escolar: entorn de l’Escola. 

4. Reunió del Consell Escolar: balanç del projecte de reutilització de llibres 

5. Reunió del Consell Escolar: altres punts a afegir. 

6. Reunió amb la Direcció de l’Escola: definir estratègia i preparar-la.  

7. Torn obert de paraules. 

 

 

 

1. Reunió del Consell Escolar: demanar correccions de l’acta anterior. 

L’AMPA demanarà fer una correcció a la pàgina número 3 de l’acta anterior, on explica l’estalvi 

i la participació del projecte de socialització de llibres.  

 

2. Consell del Consell Escolar: posicionament davant les NOF. 

L’AMPA demanarà que consti en acta del Consell Escolar que: 

- Vigilància esbarjo. És massa genèrica la definició de la vigilància a l’hora de l’esbarjo. 

No indica quants nens com a màxim hi hauran al pati per exemple. Només s’especifica 

el pati del migdia no del pati del matí. 

- No es defineix el rati de personal acompanyant als alumnes a les excursions o sortides , 

de l’escola, com per exemple quan van a la piscina. 

- Servei de menjador. Les NOF no detallen i l’AMPA pot ajudar a l’Escola amb un estudi 

de millora qualitativa del menú. 

 

Acabarem de revisar les NOF per si hi algun punt més a traslladar al Consell Escolar. 

 

3. Reunió del Consell Escolar: entorn de l’Escola. 

L’AMPA aportarà al Consell Escolar el document adjunt a l’acta.  

Aprovem el text del document amb dues correccions, cal afegir que s’ha demanat a 

l’Ajuntament d’Esplugues per escrit 2 vegades i, així mateix també a l’Ajuntament s’ha 
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demanat mitjançant entrevista personal 2 vegades que assumeixi la responsabilitat per a 

garantir la neteja de l’entorn escolar.  

 

4. Reunió del Consell Escolar: balanç del projecte de reutilització de llibres 

L’AMPA i l’Escola expressen que estan molts satisfets del treball realitzat durant el curs 2013-

2014 per posar en marxa el projecte. 

L’AMPA agrairà l’ajuda i col·laboració aportada per l’Escola. 

L’AMPA explicarà que vol eixamplar el projecte a altres cursos, actualment s’està estudiant 

aquesta opció. 

 

5. Reunió del Consell Escolar: altres punts a afegir. 

Demanarem que facin una valoració quantitativa i qualitativa d’utilitzar els ordinadors ara que 

s’acaba el primer cicle. També demanarem que estudiïn l’opció d’equips informàtics “de 

lloguer” o “renting” enlloc de que les famílies hagin de comprar ordinadors, o l’opció de no 

haver de comprar 2 ordinadors a tot el cicle. 

Demanarem que torni a haver avaluació de professors per part dels alumnes i dels mateixos 

professors. 

Demanarem que valorin l’opció de preparar una cantina per a que puguin menjar els alumnes 

que estan a batxillerat, això serà una eina per a que el nombre d’alumnes a batxillerat sigui 

superior a l’actual. 

 

6. Reunió amb la Direcció de l’Escola: definir estratègia i preparar-la.  

Horari: a les 20 hores. 

Dia: 5 o 12 de novembre. 

Assistents: tots els membres de la permanent de l’AMPA que pugin. 

Demanem ordre del dia a la directora. 

Com representants de l’AMPA a la reunió participaran Gemma Domènech i Jordi Arregui  mai 

personalitzant en casos específics i sempre tractaran els temes que l’AMPA ha desenvolupat 

durant el darrer any i té com objectiu desenvolupar a l’any en curs. S’entregarà l’enquesta 

realitzada als pares/mares. Es demanarà col·laboració periòdica amb l’AMPA. I s’oferirà la 

nostre col·laboració. 
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7. Torn obert de paraules. 

Marisol Casado comunica a l’AMPA que el Patronat li ha demanat que passi a ser membre del 

Patronat. Marisol Casado comunica a l’AMPA que ha acceptat la proposta del Patronat. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

El secretari       Vist i plau 

La presidenta 

 

 


