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ACTA 09 de JUNY del 2015 

Identificació de la sessió 

Núm: 10 – Curs 2014-2015 
Data: 09 de juny de 2015 
Horari: de 20:00 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents 

Jordi Macarrilla, President 
Soledad Domínguez, Vicepresidenta 
Javier Paredes, Secretari 
Laura Montoya, Tresorera  No delega vot. 
Vocals:  

Noelia Belén  
Jordi Arregui 
Begoña Bover 
Josep Cardona  
Marc Moreno  Delega vot a Soledad. Teòricament ha enviat document. 
Peggy Stark 
Jaume García 
Marisol Casado  No delega vot. 
Montserrat Cabrero 
Nuria Barberán  Delega vot a Jordi Macarrilla. Ha entregat document. 
Gemma Cabello  Delega vot a Noelia Belen. Ha entregat document. 
Rosa Domínguez 
Marian Armenta  Temporalment suspesa. 
Maria Ventura 
Mª Rosa Julia i Vilardell  

 
Altres assistents: 
 Ester Fabra 
 Oscar Daza 
 
 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (maig 2015) 

2. Reunió Ampa amb Direcció Escola. 

3. Torn obert de paraules. 

 

Acords 

 

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (maig 2015). 
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Queda aprovada les actes de la sessions numero 9 i 10 del curs 2014-2015 celebrades el 12 i 19 

de maig del 2015. 

Laura Montoya i Jaume Garcia no van assistir a la sessió numero 10 ni tampoc van delegar vot 

(primera vegada) 

 

2. Reunió Ampa amb Direcció Escola. 

Soledad Domínguez i Jordi Macarrilla expliquen a la Junta els temes tractats amb la Direcció de 

l’Escola a la reunió celebrada el 4 de juny de 2015. Els temes tractats són: 

- Projecte de Socialització. L’Escola no accepta la sol·licitud feta per la Junta per la 

compra de diccionaris i Atles. 

- Obres a fer a l’Escola. No s’accepten la gran majoria de sol·licituds fetes per la Junta. 

Queda pendent de que l’Escola proporcioni a la Junta un calendari de millora i 

actualització de les instal·lacions. 

- Renting ordinadors. L’AMPA no ho gestionarà pels problemes que ens posa Hisenda. 

L’Escola ha d’estudiar si ho ofereixen ells. 

- Canvi Tresorera de l’AMPA. 

- Valoració de l’Invertor’s Box. 

- Extraescolars i tallers al migdia.  

- Avaluació de competències. 

- Menjador. 

- Valoració de la Festa Major. 

La reunió no es valora productiva, en part la Junta està decebuda pel resultat de la reunió. Es 

debat si entreguem un escrit firmat pels membres de l’AMPA o simplement li traslladem la 

nostra postura verbalment. Finalment es decideix no entregar el document. 

 

 

3. Torn obert de paraules. 

Marc Moreno proposa fer l’enquesta igual a la de l’any passat. Estem d’acord, Oscar demana 

que sigui la mateixa per poder analitzar l’evolució de les respostes. 

Soledad explica que l’Escola ens ha permès que estiguem a la reunió d’inici de P3 que es fa a 

juliol. La FAPAC va dir que estaria be en aquesta reunió deixar el contacte d’una persona de 

l’AMPA a la qual aquestes persones es puguin dirigir si tenen dubtes durant l’inici de l’Escola. 

Jordi Arregui es presenta voluntari. 

Soledad presenta dos propostes de documents a entregar a les famílies a la reunió inicial. 

Diferents membres de la Junta proposen idees diferents a posar/treure. Soledad demana que 
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tots fem la sol·licitud del que considerem per mail, per poder fer una proposta general que 

reculli “totes” les necessitats. 

Soledad amb la mateixa línia demana idees pel disseny d’una samarreta que tots els membres 

de l’AMPA portin durant la propera Festa de l’Escola. 

Begoña y Montserrat demanaran els resultats de les competències bàsiques a la propera 

reunió del consell escolar. 

En quan al canvi de bancs, s’han iniciat tràmits per executar-ho. 

Projecte Socialització de Llibres. Soledad explica als membres que faran la recollida de llibres 

quin és el procediment de recollida i quines dades han d’omplir. Josep Cardona prepara el 

llistat de material a comprar a llibreria Esplugues. 

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

 

 

El secretari       Vist i plau 

El president 

 


