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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 10 DE GENER del 2017 

Identificació de la sessió 

Núm: 5 – Curs 2016-2017 
Data: 10 de gener de 2017 
Horari: de 20:30 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents: 

Soledad Domínguez, Presidenta 
Jordi Arregui, Vicepresident 
Javier Paredes, Secretari 
Josep Cardona, Tresorer 
Vocals:  

Grushenka Comas 
Noelia Belén  No assisteix i no delega el vot per primera vegada. 
Marc Moreno  No assisteix per primera vegada i Delega el seu vot a Soledad   

   Domínguez 
Montse Cabrero 
Rosa Domínguez 
Silvia Navarrete 
Laia Arañó 
David Escué 
Marcel Sànchez 
Begoña Bover 
Hugo Rivero 
Olga Gonzalez 
 

  
Altres assistents: 

Maria Ventura 
Isabel Diaz 
Alberto Pérez 
 

 
 
Ordre del dia 

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

2. Valoració acció solidària BML i propostes noves. 

3. Portes obertes a l’Escola. 

4. Comissió pati. 

5. Escola de Pares. Sessió Andrés González Bellido. 

6. Rebut Ampa.  

7. Socialització. Inscripció curs vinent. 

8. 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 4 del curs 2016-2017 celebrada el 13 de desembre del 
2016. 
 

2. Valoració acció solidària BML i propostes noves. 

De 300 samarretes que es van comprar, han tingut sortida un 50% aproximadament. Jordi 

Arregui proposa que les persones dels grups de la BML incentivin a que tots adquireixin 

samarretes com acció solidària. 

També s’exposa l’opció de deixar un parell de samarretes a Secretària per a que sigui una 

venta més visual.  

Per altra banda es proposa aprofitar activitats com l’Escola de Pares per posar una “paradeta” 

on donar la possibilitat de que puguin optar a fer una aportació solidària per la samarreta. 

Jordi recorda que té al cap fer la BML amb la Geganta si les condicions climàtiques ho 

permeten. 

 

3. Portes obertes a l’Escola. 

El dissabte 11 de març és el dia de portes obertes de l’Escola. 

Com cada any tindrem presència. Serà necessària la col·laboració de vàries persones per estar 

presents a la Jornada. 

Hem de recuperar els flyers que es van fer l’any passat, per evitar despeses fent més. 

 

4. Comissió pati. 

Les reunions de la comissió mixta seran per les tardes, encara no està definida l’hora però 

segurament serà de 17 a 18 hores.  

Encara està pendent presentar els membres de l’AMPA que formaran part de la comissió mixta 

perquè encara no ha hagut la primera reunió. 

La comissió es va reunir el 4 de gener per mirar de sintetitzar totes les idees que tenen i la seva 

idea és anar a la primera reunió a escoltar quines idees proposen des de l’Escola. 

Soledad ofereix a la Comissió l’opció de que algun membre de la Junta Permanent els 

acompanyi en alguna reunió si la Comissió ho considera necessari. 

Es recorda a la comissió l’opció de plantejar la gestió d’un hort urbà. 
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5. Escola de Pares. Sessió Andrés González Bellido. 

El dimarts 31 de gener es realitzarà l’Escola de Pares sobre el programa de prevenció de la 

violència i l’assetjament, el TEI, que serà explicada pel psicòleg Andrés González Bellido. 

Aprofitant la publicació de l’Escola de Pares es presentaran enllaços a altres pàgines webs on 

els pares/mares puguin tenir més informació. 

 

6. Rebut Ampa.  

Creiem que és millor fer-ho abans d’acabar el curs per a que els membres entenguin que és 

d’aquest curs i no del vinent. Es decideix que com a màxim ho hem de cobrar a l’abril. 

En quant al sistema de cobrar-ho es valora el cost de fer-ho nosaltres directament versus de 

fer-ho l’Escola. Si ho gestionem nosaltres directament tenim un major control però ens suposa 

una dedicació considerable. De moment es decideix que ho continuï cobrant l’Escola. 

 

7. Socialització. Inscripció curs vinent. 

A P5 el % d’inscripció està al 50%, baix comparat amb altres anys, creiem que pujarà tot i que 

queden pocs dies per la data màxima d’inscripcions que es va definir. S’insistirà als grups per a 

que s’agilitzin les inscripcions. 

 

8. Torn obert de paraules. 

A l’anterior reunió es va acordar enviar un mail a l’Alcaldessa i al regidor. Aquest mail ha sigut 

enviat. La resposta ha estat que hem de tornar a quedar per reunir-nos presencialment. 

Isabel diu que ara es parla molt sobre la iniciativa de “l’Escola sense deures” i considera que 

s’ha d’obrir debat. Soledad informa que la FAPAC no es va sumar a aquesta iniciativa de 

Novembre perquè no hi havia un consens, és a dir, que no hi ha unanimitat a favor d’aquesta 

iniciativa. Queda pendent per altre dia decidir si ens fiquen amb aquest debat. 

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

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        



 
 

Associació de Mares i Pares de l’escola Isabel de Villena Pàgina 4 

 


