
 

 

ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 18 DE SETEMBRE DEL 2018 

Identificació de la sessió 

Núm: 1 – Curs 2018-2019 
Data: 18 de setembre de 2018 
Horari: de 20:00 a 21:00 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
  

Assistents:  

Soledad Domínguez, Presidenta 
Jordi Arregui, Vicepresident 
Javier Paredes, Secretari 
Josep Cardona, Tresorer  No assisteix per 2ª vegada. No delega vot per 2ª vegada. 
 
Vocals:    

Grushenka Comas  No assiteix 
Noelia Belén 
Montse Cabrero 
Silvia Navarrete 
Laia Arañó  No assisteix per 3ª vegada. Delega vot a Silvia Navarrete. 
Marcel Sànchez  No assisteix per 2ª vegada. Delega vot a Josep Cardona. 
Begoña Bover 
Hugo Rivero 
Olga González  

 Altres assistents:  

Blanca Quintana 
Quim 

 

 Ordre del dia: 

1. Benvinguda i Explicació Inicial als nous Assistents 15’ 20:00 – 20:15 
2. Reunió amb Direcció     5’ 20:15 – 20:20 
3. Reunions Delegats     5’ 20:20 – 20:25 
4. Obres       5’ 20:25 – 20:30 
5. Preparació assemblea: revisió de comissions  15’ 20:30 – 20:45 
6. Escola de Pares     5’ 20:45 – 20:50 
7. Matí Solidari      5’ 20:50 – 20:55 
8. Torn obert de paraules.    5’ 20:55 – 21:00 

 



Acords 

1. Benvinguda i Explicació Inicial als nous Assistents 

Sole fa la presentació dels assistents, informa de les obligacions d’entrar de l’AMPA així com el 
funcionament de les reunions durant el curs. 

 

 

2. Reunió amb Direcció 

Final del curs passat membres de la Junta es van reunir amb direcció. Els temes tractats van ser 
els següents. 

- Increment de la quota de material. 
- Possible increment de la quota de la fundació. Encara no està presa la decisió, que en 

tot cas haurà de comunicar l'escola en el primer Consell escolar. 
- Obres durant l’estiu. 
- Jubilacions, Reducció de Jornades i Noves contractacions. 
- Pati.  

 

3. Reunions Delegats 

Aquest és el calendari previst i les persones encarregades de fer la presentació: 

19-09-2018 – 3er de Primària: Delegades (se li ha de comunicar) 

25-09-2018 – 4rt de Primària: Jordi Arregui. 

26-09-2018 – 5é de Primàra: Montse. 

02-10-2018 – 6é de Primària: Bego. 

03-10-2018 – P4: Delegades (se li ha de comunicar) 

09-10-2018 – P5: Marcel. 

16-10-2018 – 2on de Primària: Montse. 

23-10-2018 – P3: Sole. 

Es recorda que a aquestes reunions s’ha d’insistir en que l’AMPA necessita ajuda pel projecte 
de Socialització de Llibres. 

 

4. Obres 

Al punt número 2 de l’acta Sole ja explicat les obres fetes durant l’estiu. 



 

5. Preparació assemblea: revisió de comissions 

Es fixe pel proper 13 de novembre la data de l’assemblea. 

Comissions 

Pati – continuarà 

Protecció Dades, Comunicació i IT – Continuarà 

Menjador – Continuarà  

Econòmica – Continuarà   

Socialització de Llibres – Continuarà  

Escola de Pares – Continuarà  

Comissió de Festes – Continuarà  

 

Per la propera reunió s’ha d’enviar al secretari el document amb els objectius i pressupost 
previst. 

Sole explica que hi ha unes activitats fixes cada any i que hem de trobar un responsable per 
cadascuna d’aquestes activitats: 

- Portes Obertes. 
- BML. 
- Festa Major. 
- Matí Solidari. 
- ... 

Per l’assemblea haurem de decidir amb quines continuem. 

 

6. Escola de Pares 

Jordi explica la reunió del 7 de juny amb Gemma i l’equip de psicologia. L’Escola va explicar la 
seva intenció de canviar el model de fer l’Escola de Pares. Per exemple, es vol convocar 1 cop 
al mes a les famílies de P3 i P4. La idea és focalitzar les xerrades per diferents cursos, més 
personalitzades a les necessitats del moment. 

Des de llavors no es té més notícies.  

L’Ampa per la nostre part tenim previst fer 2 Xerrades, però encara no està definit el contingut 
de les mateixes. 

 

 



 

7. Matí Solidari 

Dani ha convocar a Jordi per parlar del matí solidari. A la propera reunió ens informarà del 
resultat de la seva trobada. 

 

8. Torn obert de paraules 

La comissió de pati transmet la seva satisfacció per la resposta de l’Escola i proposa als 
assistents fer un “regal” a l’Escola. Els assistents estan d’acord amb aquesta idea. Es 
comunicarà per escrit a l’Escola. A més a més, la comissió comunica que continuarà treballant 
junt amb l’Escola. 

En quan a la socialització de llibres Sole explica que: 

- Tots els rebuts que es van enviar a mitjans d’agost. 
- Queda pendent d’enviar els rebuts a les noves famílies. 
- Només van haver 8 rebuts retornats, els quals estan resolts o en vies de resolució. 
- Socialització de Llibres ha retornat 1.639,50 € dels 4.000 € inicials que l’AMPA va cedir 

al projecte. 

Noelia informa de que va tenir una conversació amb Sergi, i aquest, davant la seva consulta de 
que si faran un parc al costat de l’Escola, va recomanar-li entrar a la web de l’Ajuntament i fer 
un escrit amb aquesta petició. Sole recorda que van entregar un informe a l’Ajuntament 
sol·licitant un àrea recreativa a prop de l’Escola. Noelia explica que es pot fer una instància a 
l’Ajuntament recordant que no tenim resposta a la sol·licitud que es va fer al seu dia. 

 

No hi ha cap punt més tractat. La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        

 


