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ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 11 d’ABRIL del 2016 

Identificació de la sessió 

Núm: 8 – Curs 2015-2016 
Data: 11 d’abril 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:  

Laura Montoya  Delega vot a Noelia Belen 
Noelia Belén 
Jordi Arregui 
Jaume García 
Josep Cardona 
Marc Moreno 
Mª Rosa Julia i Vilardell  No assisteix i Delega vot a Jordi Arregui però no entrega 
document. 
Marisol Casado  Delega vot a Jordi Arregui. 
Montserrat Cabrero 
Peggy Stark  Delega vot a Jordi Macarrilla 
Rosa Domínguez  No assisteix i no delega vot. 

 Grushenka Comas 
 Esther Fabra 
 Enrique del Campo 
 
Altres assistents: 
 Begoña Bover 

Cristina Tarrago 
Cristina Pruñonosa 
Oscar Daza 

 
Ordre del dia 

 

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

2. Socialització de Llibres. 

3. Festa Major 

4. Quota AMPA. Moment i sistema de cobrament. 

5. Comissió Menjador 

6. Consell Escolar 

7. Torn obert de paraules. 
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Acords 

 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 7 del curs 2015-2016 celebrat el 8 de març del 2016. 

 

2. Socialització de Llibres. 

La comissió informa de que està pendent de fer-se la reunió amb els pares/mares de P5. 

S’ha demanat disponibilitat a l’escola pel mes d’abril, però ens proposen aprofitar la reunió 

que l’Escola té previst fer per explicar les colònies, i al final de la reunió explicar el Projecte. La 

reunió està prevista pel 24 de Maig. 

S’ha d’enviar documentació anteriorment per avançar feina abans de la reunió, via Mail o 

“carpetazo”. Decidim enviar la documentació vial Mail. 

L’Escola proposa que això no es repeteixi cada any, que sigui ja un hàbit o “obligació” de 

tothom, sense donar explicacions. 

Josep Cardona mostra la presentació que té preparada. 

En general, els assistents coincideixen que s’han de simplificar les dades presentades, oferint 

l’opció de mostrar més als qui realment estiguin interessats. 

Noelia afegeix que seria important incidir més en el concepte socialització més que econòmic. 

Oscar Daza ho modificarà i ho entregarà en format més adequat per enviar per Mail. 

 

3. Festa Major 

Esther i Jordi, membres de la comissió, mostren als assistents les activitats que estan previstes 

fins a la data.  

A més a més, els membres exposen que està pendent de definir-se si es farà Taller AMPA. 

Entre els membres de l’AMPA i de la sessió s’obre l’opció de crear un equip inicial que 

s’encarregui del Taller AMPA. Pel moment s’han apuntat Grushenka Comas, Esther Fabra, 

Noelia Belen i Laia Araño. 

La comissió informa de que aquest any és el 25é aniversari de la Festa Major i l’Escola té la 

intenció d’apostar per a que aquesta festa sigui especial. Fins al moment no hi ha comunicació 

per part de l’Escola de quina actuació en concret farà. Els propers dies la Comissió és reunirà 

amb l’Escola per concretar quines activitats farà cada part. La comissió demana als membres si 
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se li aprova per col·laborar extraordinàriament amb l’Escola en aquest 25é aniversari. Es fa 

votació i el resultat és 15 vots a favor i 3 abstencions. 

  

4. Quota AMPA. Moment i sistema de cobrament. 

Es decideix només fer el canvi al cobrament pel Projecte Socialització de Llibres. La Quota 

AMPA es continuarà cobrant com fins ara i el proper any es modificarà en funció de 

l’experiència amb el projecte de socialització de llibres. 

Això implicarà que necessitem el numero de compte bancari i tancar l’acord amb l’Escola per a 

que AMPA i direcció puguin compartir aquestes dades. Sinó, la única opció que quedarà serà 

demanar el numero família a família. 

 

5. Comissió Menjador 

Els membres de la Comissió de Menjador informen als assistents de l’evolució de les seves 

accions: 

- Està pendent fer-se la 2ª reunió amb l’Escola, qui va dir que seria a partir d’abril. 

- Millores observadores a partir de la 1ª reunió amb l’Escola: 

o S’observa un millor equilibri en el nombre de racions de Carn, Fruita, 

Precuinats i Preparacions càrnies grasses. 

o Aquest mes, finalment, l’Escola ha començat a publicar els menús específics 

d’intoleràncies. 

o S’ha aconseguir que el doble menú estigui compensat, és a dir, s’ofereix 

aliments del mateix grup en les dues opcions. 

- Punts a tractar en la següent reunió: 

o Millorar l’equilibri en el nombre de racions de Llegums i Peix. 

o Entrepans de les excursions.  S’està estudiant la possibilitat d’oferir entrepans 

més apetitosos o carmanyola. 

o Menjar ecològic. S’insistirà en incloure al menú algun producte ecològic i 

integral com per exemple arròs integral, pasta, llegum, etc. 

o Canvis en el menú establert. S’exposaran els canvis que es fan entre el que el 

menú previst i el que realment s’ofereix. 

o Malbaratament i reaprofitament dels aliments que es llença a les Escoles. Es 

mostrarà a l’Escola la següent informació: 

 Article on s’informa de que les Escoles/Instituts de Catalunya cada dia 

llencen uns 5.000 Kg de menjar en bon estat. 

 Projecte actual de l’Ajuntament de Sant Just, que canalitza els 

excedents alimentaris cuinats i que no han arribat a ser servits, fent-

los arribar a un centre social de persones amb necessitats. En una 
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primera prova s’han entregat 100 àpats i evitat el malbaratament de 

30 Kg de menjar. 

o Fonts d’aigua per osmosi.  

 

6. Consell Escolar 

Montserrat Cabrero y Begoña Bover expliquen els principals punts la reunió del Consell Escolar 

Celebrada el 31 de març de 2016 corresponent al 2on trimestre del Curs 2015-2016. 

A la reunió inicialment s’explica la participació de l’Escola en diferents projectes i activitats 

durant aquest 2on trimestre. 

Posteriorment l’AMPA pregunta per la visita al Saló de l’Ensenyament. La resposta de l’Escola 

és que els alumnes de 1er Batxillerat són els que van al Saló de l’Ensenyament, preparant-se 

amb antelació la visita. Els alumnes de 2on de Batxillerat van a les jornades de portes obertes 

de les universitats. I els alumnes de 3er i 4rt d’ESO actualment no assisteixen, anteriorment si 

que visitaven el Saló però l’Escola ho va descartar per considerar que no es treia profit. 

Altres temes tractats: 

- Festa Major. 

- Aula Oberta. 

- Comunicació família – escola. 

- Menjador Escolar. 

- Exposició sobre l’Escola al Palau Robert. 

- Valoració Inspecció. 

- A Precs i preguntes: 

o Obres al pati a l’estiu. 

o Xandalls. 

o Batxillerat Internacional. 

 

7. Torn obert de paraules. 

No hi ha cap consulta. 

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

El secretari       Vist i plau 

El president 

 


