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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 09 de FEBRER del 2016 

Identificació de la sessió 

Núm: 6 – Curs 2015-2016 
Data: 09 de febrer 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 delega vot 
Marisol Casado  No delega vot 
Montserrat Cabrero 
Peggy Stark  Delega vot a Jordi Macarrilla 
Rosa Domínguez  No delega vot 

 Grushenka Comas 
 Esther Fabra 
 Enrique del Campo  No delega vot 
 
Altres assistents: 
 Isabel Diaz. 
 Laia Arañó 
 
 
Ordre del dia 

 

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

2. BML – Samarretes Ampa 

3. Capgròs 

4. Urbanisme i Seguretat 

5. Comissió de Menjador 

6. Jornada de Portes Obertes 

7. Proposta de dinamització de les famílies 

8. Torn obert de paraules. 
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Acords 

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

Es demana modificar l’apartat quatre de l’acta de la sessió numero 5 del curs 2015-2016 

celebrada el 12 de gener de 2016. Queda pendent fins la propera reunió la seva aprovació. 

 

2. BML – Samarretes Ampa 

De la reunió anterior fins aquesta no hi ha hagut temps per fer les samarretes Ampa.  

Jordi Arregui presenta alguns dissenys provisionals de samarretes. No són els dissenys 

definitius, motiu pel qual no es debat sobre la selecció de la samarreta definitiva. 

Per la BML ja es va veure que no donava temps de tenir la samarreta, l’objectiu és tenir-les per 

la festa de l’escola. 

Per altra banda, el Planning previst de la BML és el següent: 

- Dissabte 27 de febrer es recollirà la geganta de l’Escola. 

- Diumenge 28 de febrer a les 10 del matí és la sortida. La ubicació de la sortida és les 

Fonts de Montjuic, a la part de dalt. 

- A l’inici de la caminada solidària  farem la foto de grup. 

- I per últim es proposarà un punt de trobada per dinar, es comunicarà mitjançant els 

diferents mitjans de comunicació que disposem. 

Soledad Domínguez proposa imprimir fotos i posar-les a l’escola després de la BML. La Junta 

ho aprova per unanimitat dels assistents. 

 

3. Capgròs 

L’Escola ha triat el capgròs “El Patufet” que costa 508,50 €. 

 

4. Urbanisme i Seguretat 

La Junta Permanent comunica que el proper divendres 12-02-2016 a les 12 del matí té una 

reunió amb l’Ajuntament. 

A la propera reunió s’informarà del resultat de la reunió. 

Noelia recorda que es tracti l’assumpte d’evitar la circulació de vehicles de l’obra en horari 

d’entrada i sortida d’alumnes. 
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5. Comissió de Menjador 

Esther Fabra explica als assistents el contingut de la reunió mantinguda el dia 25 de gener de 

2016 l’Escola i la Comissió de Menjador. Per part de l’Escola van assistir Gemma i Teresa; per 

part de la Comissió de Menjador Noelia, Isabel i Esther. 

Les qüestions plantejades per la comissió de menjador-Ampa a l´Escola:  

 Expressió de la inquietud per la qualitat del menjar ofert al menjador de l´escola.   

 Es presenta l’estudi fet per la Comissió a partir de la  “Guia d´alimentació saludable” en 

l ´etapa escolar de l´Agència de Salut pública de la Generalitat de Catalunya,  basada 

en el “Documento de consenso sobre la alimentación en los centros educatives” de 

l´Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició i la Llei 17/2011, de 5 de juliol, 

de seguretat alimentària i nutrició publicada al BOE núm. 160 del 6 de juliol del 2011. 

El resultat després d’analitzar diferents mesos és el següent: 

o Fruita:  la recomanació de fruita fresca i de temporada per la programació de 

menús escolars és de 4-5 racions a la setmana. ( més 0- 1 ració de làctics). 

L’Escola dóna 3 racions de fruita, 1 de làctic i 1 gelat.  

L’Escola transmet que això ja s’ha informat a Scolarest (empresa de 

restauració a la qual l’Escola contracta el menú escolar); i que l’administració 

del gelat ha sigut una etapa puntual. 

o Carn: la recomanació de carn és de 1-3 racions a la setmana. 

L’Escola dóna de 3-4 racions a la setmana. 

L’Escola pren nota.  

o Precuinats: la recomanació de precuinats és de 0-1 racions a la setmana. 

L´Escola dóna de 1-2 racions a la setmana. 

L’Escola pren nota.  

o Preparacions càrnies grasses: la recomanació és de 0-1 racions a la setmana. 

L´Escola dóna de 1-2 racions a la setmana. 

L’Escola pren nota. 

 La comissió presenta les següents consideracions respecte al doble menú: 

o  Dificulta una dieta equilibrada ja que els nens poden desviar la manera de 

prendre alguns tipus d´aliments.  

o Els pares tenim més dificultat en planificar un menjar equilibrat si els nens 

escullen. (p. e poden escollir entre pollastre i truita francesa i al sopar al no 

saber què han menjat exactament dificulta la planificació).  

o El nens que venen de piscina , ja s´ha acabat el menú previst perque els que 

escollien doble menú han esgotat l´opció que havia marcada per ells. 

o Ens preguntem quin és el motiu, ja que el 99% de les escoles que hem analitzat 

no disposen de doble menú.  

o Pot ser que encareixi el preu i/o disminueixi la qualitat dels aliments oferts? 

o Què es fa amb el menjar que sobra? Deu ser difícil programar amb encert el 

menjar que escolliran els nens...  
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Tant la Gemma com la Teresa no estan d´acord en l´eliminació del doble menú. Ho 

justifiquen en la prioritat de que els nois/es sobretot grans (batxillerat) mengin a 

gust a l´escola i no marxin a casa. El que sí proposen és oferir en el doble menú 

diari, dues opcions que pertanyin al mateix grup d´aliments (p. e peix a les dues 

opcions, o carn a les dues opcions).  

 La comissió expressa que cada cop més escoles que ofereixen menjar ecològic. La 

comissió ha observat altres escoles que també subcontracten el servei a Scolarest que, 

en comparació amb el menú de la nostre Escola, té moltes similituds però amb la 

diferencia de que la pasta, l’arròs, alguna verdura, i llegums són ecològics, sent el cost 

mensual del servei de menjador inferior al nostre (al cas de la nostre Escola al preu 

està inclòs el servei de monitoratge) 

L’Escola pren nota, tot i que inicialment aquest punt no sembla prioritari.  

 La comissió demana a l’Escola el desglossament del preu mensual menjador (152,74€). 

A més també demanar tenir una reunió amb Scolarest, o saber quines opcions 

diferents ofereix i quin és el motiu que a Isabel de Villena s´estiguin sortint dels marges 

recomanats oficialment en diferents aliments. 

L’Escola no proporcionen aquesta informació.  

 La comissió comunica a l’Escola les inquietuds que les famílies han fet arribar respecte 

als menús específics per intoleràncies. Diferents famílies amb fills amb intoleràncies 

acreditades s´han queixat formalment a l´Ampa de que no tenen informació sobre el 

menú que mengen els seus fills. La comissió demana que, com fan altres escoles, es 

mostri a la web la informació sobre els menús per celíacs,  intolerants a la lactosa, etc. 

L’Escola explica que estan pensant la via per fer arribar els diferents menús, però al 

veure que tenien 20 intoleràncies diferents no saben ben bé com gestionar la seva 

publicació/informació a les famílies.  

 La comissió expressa les queixes rebudes respecte els entrepans a les excursions: el pa 

sembla xicle, embotits de molt mala qualitat, etc. 

L’Escola explica que han provat variats pans i no troben millora. El problema és la 

legislació que els obliga a servir pa sec, sense tomàquet.  

 La comissió expressa la seva comunicació pel peix que ofereix l’Escola. Tot i que 

Scolarest compleix amb la freqüència recomanada per l´Agència de Salut Pública, la 

major part de vegades, el peix que ofereix  és la Til·la pia. En comparació amb altres 

escoles, en comptades ocasions ofereixen aquest peix. Fins i tot s´ofereix peix fresc del 

mercat. La comissió vol que l’Escola prengui en consideració aquesta preocupació.  

L’Escola pren nota, tot i que no es un punt prioritari. 

 La comissió també informa dels problemes que existeixen al existir diferències entre 

els menús dels professors i dels alumnes. Els alumnes de cursos més avançats són els 

que comuniquen aquestes diferències: aigua d´ampolla, formatge ratllat per la pasta, 

oli i vinagre per amanir al gust les amanides, diferents tipus de iogurts que els hi 

semblen més “exquisits”, etc. Així mateix la Comissió demana que estudiïn instal·lar 

una Font d´osmosi.  

L’Escola comenta que no es pot posar una Font d’Osmosi per normativa. La Comissió 

comprovarà si existeix alguna opció. 
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 El programa “fruita a l´escola” de l´any passat no s’ha dut a terme aquest any, però 

l’Escola informa que el proper curs ho intentaran aconseguir una altra vegada. 

 

6. Jornada de Portes Obertes 

Jordi Macarrilla, Soledad Domínguez, Jordi Arregui, Maria Ventura, Noelia Belén i Javier 

Paredes vindran a la Jornada de portes obertes. Es necessita pares/mares de secundaria. 

Les accions previstes són: 

- Entregar els Flyers que es van aprovar junt a tota la documentació que entrega 

l’Escola. 

- Penjar els pòsters de totes les xerrades d’Escola de Pares fetes els darrers anys. 

- Exposar un vídeo representatiu de les funcions i accions de l’AMPA. 

- Mostrar la Web de l’AMPA. 

- Resoldre els dubtes dels assistents. 

 

7. Proposta de dinamització de les famílies 

Soledad Domínguez i Montserrat Cabrero proposen una idea per dinamitzar la relació entre les 

famílies de l’Escola. 

Com a associació AMPA podem demanar fer visites en grup a determinades instal·lacions. Per 

exemple, 20 persones que venim de l’associació i ens farien visites guiades a una exposició. La 

idea és que una persona de l’AMPA sigui la responsable de buscar aquestes activitats i les 

coordini. 

Entre els assistents a la reunió no es presenta cap persona voluntària per portar el tema. 

Si durant les properes reunions hi ha alguna persona que es responsabilitzi d’aquesta proposta 

es continuarà estudiant. 

 

8. Socialització de Llibres. Reunió amb P5 

S’ha de fer la reunió informativa del projecte socialització de llibres a les famílies de P5. 

Les delegades de classe ens han demanat que la reunió sigui un dilluns. 

Soledad Domínguez i Grushenka Comas es presenten voluntàries per fer l’explicació a les 

famílies. 

 

9. Torn obert de paraules. 
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Escola de Pares avança que està preparant les següents xerrades. 

Laia comenta que Julia (la seva filla) va sortir al carrer sense que la persona responsable de la 

porta la veies. Ho ha transmès a l’Escola i mitjançant aquesta reunió també ho comunica a 

l’AMPA. S’ha de continuar insistint en la vigilància. 

 

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

El secretari       Vist i plau 

El president 

 

 


