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ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 14 DE  JUNY del 2016 

Identificació de la sessió 

Núm: 10 – Curs 2015-2016 
Data: 14 de juny 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 → No assisteix per sisena vegada. Aplicant el compromís d’assistència 
aprovat a l’assemblea general del 1 de desembre de 2015 es suspesa com vocal.  
Noelia Belén 
Jordi Arregui 
Jaume García 
Josep Cardona 
Marc Moreno 
Mª Rosa Julia i Vilardell  
Marisol Casado → No assisteix i no delega vot per tercera vegada. Aplicant el 
compromís d’assistència aprovat a l’assemblea general del 1 de desembre de 2015 es 
suspesa com vocal.  
Montserrat Cabrero 
Peggy Stark 
Rosa Domínguez 

 Grushenka Comas 
 Esther Fabra → Delega vot en Soledad Domínguez. 
 Enrique del Campo 
 
Altres assistents: 
 Laia Arañó 
 Isabel Diaz 
 Begoña Bover 
 Oscar Daza 
 Mar Gili 
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Ordre del dia 

 

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

2. Socialització de Llibres. 

3. Transport IZARO. 

4. Menjador. Reunió amb direcció. Valoració mensual de la comissió. 

5. Goteres i estat del gimnàs. 

6. Enquesta de satisfacció a final de curs. 

7. Reunions d’inici de curs. 

8. Torn obert de paraules. 

 

Acords 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 9 del curs 2015-2016 celebrada el 10 de maig  del 2016. 

 

2. Socialització de Llibres 

La comissió explica les novetats que hi ha hagut aquest darrer mes. 

S’exposa als assistents la dificultat que hi ha hagut per aconseguir la participació de les famílies 

amb alumnes a P5 actualment i que el proper any comencen, a primer de primària, la seva 

participació al projecte. 

Com ja es va avançar a les sessions anteriors, es va acordar amb l’Escola aprofitar la reunió de 

colònies per poder informar a totes les famílies el projecte. Però a aquesta reunió no va haver 

l’assistència esperada i s’han hagut de buscar altres possibilitats per fer arribar a les famílies la 

informació. Les tutores de la classe han ajudat a complir l’objectiu de que totes les famílies 

tinguin la informació per poder decidir la seva participació al projecte. 

El resultat a dia d’avui és la participació del 100% d’una classe i la participació del 70% 

aproximadament de l’altre classe. Per tant, en aquest curs hi ha una participació del 85% 

aproximadament, finalment molt similar a la d’altres cursos. 

La comissió després d’analitzar les complicacions que ha tingut per arribar a informar a les 

famílies, ha decidit que el proper any ho comunicarà a les famílies de P5 a l’inici de curs 

aprofitant la reunió pedagògica. 

El registre dels participants al projecte es realitza omplint la fulla d’inscripció en paper. Es 

proposen altres formes d’inscripció més òptimes, com per exemple un qüestionari a la web. 

Durant l’estiu fins la propera reunió es decidirà quin format es selecciona.  
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Per altra banda, en quan a la socialització dels llibres de 5é, inicialment l’Escola va proposar 

fer-ho només amb els llibres de text. La comissió va explicar a l’Escola que aquests llibres són 

poc volum i socialitzar-los trenca la filosofia que es porta fins a 4rt, on es socialitzen els llibres 

de lectura. 

Finalment, l’Escola ha raonat i ha decidit que es socialitzin tant els llibres de text com els llibres 

de lectura. A més a més, l’Escola farà l’adquisició dels diccionaris d’anglès, amb la qual cosa 

totes les famílies aconseguiran un estalvi extra. Socialitzarem també altres dos llibres de 

consulta, els verbs catalans conjugats i “Los verbos castellanos conjugados”.  Això provoca que 

la comissió de llibres necessiti més pressupost del previst inicialment. Aquest pressupost 

extraordinari sortirà del que ha sobrat dels pressupostos d’altres comissions. 

Durant el dijous 16, divendres 17 i dilluns 20 de juny es farà la recollida de llibres durant el 

matí i la tarda. Es registren els voluntaris que estaran recollint llibres. 

Al juliol s’hauran de folrar tots els llibres nous i revisar els que s’han utilitzat aquest curs per si 

és necessari substituir algun. 

 

3. Transport IZARO. 

Jordi Macarrilla fa un resum de la informació que té la Junta. 

A final del mes d’abril IZARO es posa en contacte amb l’Escola per comunicar que deixa de fer 

el servei, d’una de les dues línies, la línia de Sant Just Desvern, perquè només té 12 alumnes. 

L’empresa pretenia suspendre el servei a primers de maig. L’Escola no va permetre que 

s’anul·lés aquest servei al maig i es posa en contacte amb les famílies de la línia 1 per notificar, 

segons la informació que rep l’AMPA, que el proper curs no hi haurà el servei de transport en 

aquesta línia.  

Les famílies expressen el seu malestar amb l’Escola degut a que no tenen temps per realitzar 

qualsevol tipus de canvi de cara l’any vinent. 

L’Escola comença a buscar solucions alternatives a IZARO per a les famílies d’aquesta línia, 

però amb el poc volum d’alumnes no troba alternativa amb les garanties de seguretat i de 

compliment de les normes vigents. A la Junta li consta que ha valorat tècnica i econòmicament 

com a mínim 8 empreses. A 4 se li ha ofert el paquet complert de serveis que contracta l’escola 

-colònies, excursions i piscina- i les dues línies diàries que utilitzen alumnes de El Prat, Sant 

Joan Despí, Cornellà o Hospitalet per anar i venir de l’escola. I a 4 més únicament les dues 

línies que Izaro considera deficitàries. 

L’Escola demana una reunió conjunta amb els pares i IZARO. A la reunió no es va arribar a cap 

acord i es va quedar pendent de buscar solucions.  
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Posteriorment Transports IZARO informa a l’Escola de les quotes que hauran de pagar les 

famílies de cada una de les dues línies, si aquestes es volen mantenir el curs vinent. Els imports 

són considerablement superiors a les quotes que s’estan pagant aquest curs. 

El dia 2 de juny l’Escola informa a les famílies de totes dues línies que ha arribat a la conclusió 

que l’única opció per poder mantenir el servei amb quotes mensuals assequibles  és unificar 

ambdues rutes, presentant la ruta proposta, les condicions, els costos i informació del procés 

d’inscripció. 

Des de llavors diferents famílies s’han comunicat amb l’Escola i l’AMPA per manifestar la seva 

disconformitat amb aquesta proposta de l’Escola. 

El divendres 10 de juny les famílies es van reunir amb l’Escola per a debatre sobre aquesta 

nova proposta / solució. Ara mateix, aquesta solució tampoc sembla viable perquè no es 

compleixen les condicions del nombre mínim de participants, ja que hi ha famílies que no 

confien en la ruta de la línia unificada. 

Mar agraeix la implicació de l’AMPA en tot aquest procés. 

L’AMPA recomana als pares que no estiguin d’acord amb aquesta darrera proposta de l’Escola 

que nomenin un portaveu de cada una de les línies afectades i que intentin negociar amb 

l’escola una solució per al curs vinent, que els permetria començar el curs amb una certa 

normalitat i seguir treballant al llarg del curs vinent-fins al gener- en una solució definitiva.  

 

 

4. Menjador. Reunió amb direcció. Valoració mensual de la comissió. 

Després de la darrera sessió de maig, Noelia Belén, Jordi Macarrilla i Soledad Domínguez es 

van reunir amb la direcció per valorar el servei de menjador. La direcció de l’Escola va 

transmetre que era conscient del malestar que hi havia del servei de menjador i que s’havia 

reunit amb algunes famílies individualment. 

 La direcció L’Escola va agafar nota de les diferents peticions que la comissió havia fet en 

anteriors trobades: 

- Eliminació til·làpia. 

- Equilibri dels menús obligatoris i opcional per evitar que els alumnes més grans 

defugin determinats  aliments 

- Que és compleixin les recomanacions de la Generalitat respecte de la freqüència de 

consum d’aliments, limitant la presència de pre-cuinats, fregits o preparacions càrnies 

grasses. La comissió considera que els menús de març i abril van ser més equilibrats en 

aquest sentit però que al maig és van superar les racions recomanades 
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- Que s’expliciti la procedència de les matèries primeres i que s’incorporin aliments 

ecològics. 

- Que l’escola  faci una enquesta de satisfacció sobre el servei o que  demani una revisió 

al servei oficial de revisió de menús de l’Agència de Salut pública. El nou gerent diu que 

molt probablement optaran per la segona opció, demanar la revisió oficial dels menús 

per tal que quedi certificat de manera externa que són correctes.  

 

De la seva banda, l’Escola explica les actituds inadequades que alguns alumnes van tenir amb 

el personal de cuina, amb faltes de respecte personals que els professors van censurar de 

manera immediata. L’ AMPA coincideix que les discrepàncies que puguin sorgir  respecte del 

servei de menjador les hem de resoldre els adults, però que els alumnes han de mostrar 

sempre el màxim respecte per tot el personal que treballa a l’escola. 

L’Escola es va comprometre en fer canvis ja al juny. La comissió ha analitzat el menú de juny i 

confirma que s’han fet els canvis previstos, i per tant es valora positivament la reunió amb 

l’Escola. Aquesta valoració positiva se li ha fet arribar a l’Escola via mail. 

L’Escola va convidar a la comissió a que el curs vinent torni a dinar a l’Escola i valori l’evolució 

del servei. 

 

5. Goteres i estat del gimnàs. 

Després de la festa major, es va enviar un mail a l’Escola transmetent totes les queixes 

rebudes. L’Escola va respondre informant que l’aspecte era dolent perquè estan analitzant 

l’origen de les filtracions i que ells mateixos havien picat al sostre per retirar algunes plaques. 

Tot i insistir que no hi havia cap perill, per major tranquil·litat de tothom,  després de la nostra 

queixa per escrit l’escola ens respon amb un altre mail acompanyat de fotografies per mostrar 

les mesures extra que s’han pres (posar una lona especial sota la placa malmesa) 

L’Escola ha transmès a la Junta  que si tot va bé i si el ple de l’Ajuntament aprova el projecte, 

aquest estiu es farà l’obra de remodelació del pati. Un cop tinguin tots els permisos, publicaran 

tota la informació al web de l’escola perquè totes les famílies estiguin informades sobre com 

quedarà el pati. 

Si s’aprova, aquest estiu faran l’obra gran. Alguna fase de les obres s’executaran durant el curs 

vinent de manera que els alumnes participaran en l’ús de cada zona. 

Les obres del gimnàs no es faran aquest estiu, per manca de temps per fer-ho tot. Si es farà 

una canalització interna per conduir l’aigua. El proper estiu si que faran la reparació definitiva. 

6. Enquesta de satisfacció a final de curs. 

Marc Moreno i Oscar Daza s’encarregaran de fer  l’enquesta seguint el criteri de l’any passat. 
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7. Reunions d’inici de curs. 

Noelia Belén anirà i presentarà l’AMPA a la reunió de P3 que es farà el 28 de Juny a les 13.   

Les properes reunions es repartiran via whatsapp. Cada delegat haurà d’anar a la reunions del 

curs nou que comencen. 

 

8. Torn obert de paraules. 

Grushenka Comas informa a l’AMPA que va enviar una mail a l’Escola per queixar-se de la 

contractació del servei del Villenastiu. Va comunicar que l’Escola va donar l’opció de contractar 

el Villenastiu però sense saber amb exactitud en que consisteix aquest servei. També que 

posteriorment l’Escola no li garanteix que es faci ja que no s’arriba al nombre mínim de 

participants, i quan ho diu la resta d’alternatives ja han tancat el procés d’inscripció, tenint 

només l’opció d’agafar opcions que tinguin places lliures. 

L’AMPA informa que això és una situació que es repeteix anualment i que algunes altres 

activitats com les extraescolars presenten el mateix problema. La previsió inicial només és 

compleix si hi ha prou alumnes apuntats. Grushenka demana que com a mínim s’informi 

inicialment i de manera clara que es pot donar aquesta situació. 

Jordi Arregui presenta la samarreta VILLENA tipus tècnica. El cost aproximat és de 13 €. Jordi 

Arregui portarà mostres i es provaran per decidir quantes es compraran de cada mida. La idea 

seria vendre-les el curs vinent, a un preu una mica superior al de cost, per tal de recollir diners 

per a la Barcelona Magic Line, la cursa solidària de Sant Joan de Déu. 

Montse explica breument la reunió amb el Consell Escolar. Els punts tractats van ser: 

- Esmenes a les actes dels dos consells escolars anteriors: 

- Aclariment de l’exposició de l’AMPA del servei de Menjador. 

- Incorporació a l’acta de l’interès dels pares en saber l’acompanyament que es 

feia als alumnes alhora d'escollir el seu futur. 

- Incorporar a l’acta la necessitat de reforçar la comunicació Escola-Pares, així 

com insistir en la posada en marxa de la comissió de convivència. 

- Incorporar a l’acta que la indumentària no és obligatòria. 

- L’escola està satisfeta amb les noves inscripcions per P4 i ESO i amb l’increment 

d’alumnes a batxillerat. 

- Definició del calendari escolar i de les festes de lliure elecció. 

- Resultat per sobre la mitjana a les proves de les competències bàsiques.  
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- Explicació del Batxillerat Dual Internacional, exposant que inicialment hi ha 23 alumnes 

inscrits. 

- L’escola valora positivament la participació a la Festa Major, tot i que es comenta el 

malestar per la ubicació de l’actuació del Dani Jiménez. 

- L’escola transmet la problemàtica viscuda els darrers mesos amb el servei de menjador 

i explica els canvis positius que s’estan donant, sobretot, durant el darrer mes. 

- L’escola explica el conflicte existent amb el servei de transport que IZARO ofereix. A la 

actualitat no hi ha solució definitiva. 

- S’explica breument l’exposició al Palau Robert que s’inaugurarà el proper 15 de 

setembre. 

- L’escola explica en quin procés es troba el projecte de remodelació del pati. 

 

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

El secretari       Vist i plau 

El president 

 


