
 
 

ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 08 de MARÇ del 2016 

Identificació de la sessió 

Núm: 7 – Curs 2015-2016 
Data: 08 de març 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  Delega vot a Jordi Macarrilla 
Vocals:  

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

 Grushenka Comas 
 Esther Fabra 
 Enrique del Campo 
 
Altres assistents: 
 Laia Arañó 
 Isabel Diaz 
 Begoña Bover 
 
Ordre del dia 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Resum reunió amb la directora. 
3. Urbanisme i Seguretat. Trobada amb el regidor. 
4. Comissió de Menjador 
5. Quota AMPA. Moment i sistema de cobrament. 
6. Torn obert de paraules. 
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1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

S’aproven les actes de les sessions 5 i 6 del curs 2015-2016 celebrades al gener i febrer del 2016. 

 

2. Resum reunió amb la directora. 

El divendres 12 de febrer de 2016 els President i la Vicepresidenta es van reunir amb la directora 
de l’Escola tractant els següents assumptes: 

- La directora confirma que el pressupost per fer la inversió en diccionaris és de l’Escola i 
no del Patronat, no com l’AMPA havia demanat, motiu pel qual l’AMPA renuncia a la 
compra dels diccionaris per part de l’Escola. Aquesta inversió es tornarà a demanar al 
Patronat en la propera reunió. 

- Obres a l’escola. L’Escola està conversant amb l’Ajuntament per fer l’obra del pati aquest 
estiu. 

- L’escola encetarà un projecte solidari vinculat a la iniciativa Civis Club. Demanaran 
implicació d’alumnes i famílies. 

- Ultima xerrada d’Escola de Pares. El resultat no és l’esperat i s’arriba a la conclusió de 
que la ponent no tenia clar a quin públic havia d’anar dirigida la ponència. 

- Capgrossos: La Vento –restaurada per l’escola-, En Lluis –construït pels nens de P5-i El 
Patufet –regal de l’AMPA- permetran millorar el treball vinculat a les tradicions i reforçar 
la presència portes enfora del centre. 

- L’AMPA demana que es millori la feina d’orientació que es fa amb els alumnes de 
Secundària i proposa una activitat en què pares i mares de diferents cursos podrien 
explicar als alumnes les seves pròpies experiències laborals. L’Escola expressa que els 
alumnes més grans, a diferència del que passa a primària, se senten incòmodes que els 
seus pares participin a la classe. De tota manera, recullen la idea, tot i que l’Escola aposta 
més per xerrades similars a la realitzada per Xavier Aldekoa el 11 de gener de 2016. –
activitat proposada i pagada per l’AMPA-. 

- Jornades de Portes Obertes. Es va acordar que en la mateixa carpeta que entrega 
l’Escola estaria la informació de l’AMPA. L’AMPA va demanar a l’Escola que posessin per 
escrit les funcions dels mediadors.  

- Es va parlar de la BML.  
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3. Urbanisme i Seguretat. Trobada amb el regidor. 

El President i la Vicepresidenta es van reunir amb Eduard Sanz, Regidor d’Urbanisme de 
l’Ajuntament d’Esplugues del Llobregat. 

De la reunió amb ell es detecta de que la construcció no serà ràpida. Tot i que el pla no està 
parat i no sembla que es pugui aturar, hi ha condicionants que retarden el seu començament i 
el seu desenvolupament normal. 

La intenció es començar a obrir carrers tallats a l’actualitat, i canviar els sentits dels carrers. 

L’AMPA ha demanat un petit espai per ficar un hort urbà, però l’Ajuntament no està d’acord ja 
que a la llarga el manteniment haurà de ser responsabilitat d’ells. 

El regidor es va oferir a venir a l’Escola a explicar tots els plans quan estiguin completament 
definits. 

El 17 de febrer de 2016 l’AMPA va aprofitar un Newsletter per demanar a les famílies que 
traslladin informació i propostes per millorar la cobertura del transport públic. De moment hi ha 
204 respostes, les quals es faran arribar tant a l’Ajuntament com a l’Escola. 

 

 

4. Comissió de Menjador 

La Comissió es va reunint periòdicament i considera que el servei de Menjador està millorant, 
tot i que falta avançar i tenir resposta per part de l’empresa. 

La Junta informa que des de l’inici del curs ha rebut 8 queixes formals. No és un nombre 
important, però si que és significatiu que és superior a les queixes rebudes altres anys. 

La Junta recorda a la comissió les queixes dels entrepans. Begoña informa que altres escoles 
enlloc d’entrepans estan entregant carmanyola. La comissió agafa el compromís de mirar si la 
normativa permet aquesta opció. També es preguntarà a FAPAC. 

La comissió demana també que al Consell Escolar es demanin la publicació al web dels menús 
específics per a intoleràncies, ja que l’Escola no està donant aquesta informació. 

 

5. Quota AMPA. Moment i sistema de cobrament. 

Abans del 28 de febrer s’ha presentat la declaració 347. Aquest any com que no hi ha subvenció 
i es procurarà no gastar més de 3000 € en un únic proveïdor, llavors no s’haurà de presentar 
aquesta declaració el proper any. 

No està Maria Ventura, tresorera de l’AMPA, i per tant aquest punt s’aplaça a la següent reunió. 
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6. Torn obert de paraules. 

Mª Rosa i Julia demana informació sobre el Saló de l’ensenyament, qui va i com ho preparen? 
Demana consultar al Consell Escolar. 

Begoña Bover, respecte a la BML, recomana que pel proper any s’expliqui que és molt important 
fer les aportacions solidàries. 

 

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

El secretari       Vist i plau 

El president 
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