
 

 

ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 9 D’OCTUBRE DEL 2018 

Identificació de la sessió 

Núm: 2 – Curs 2018-2019 
Data: 9 d’octubre 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 

 

Vocals:    

Grushenka Comas  No assisteix 

Noelia Belén 

Montse Cabrero 

Silvia Navarrete  No assisteix per 3ª vegada. Delega vot a Laia Arañó  

Laia Arañó  

Marcel Sànchez 

Begoña Bover 

Hugo Rivero  No assisteix per 3ª vegada. No delega vot per 3ª vegada. 

Olga González  

 Altres assistents:  

 Jordi Macarrilla 

 Ana Oller 

 Mireia Sauter 

 Mónica Giménez 

 Cristina 

 Mireia 

 Yolanda 

  

 Ordre del dia: 

1. Lectura i Aprovació de les actes anteriors  5’ 20:00 – 20:05 

2. Matí solidari      20’ 20:05 – 20:25 

3. Festa Major      5’ 20:25 – 20:30 

4. Trànsit       10’ 20:30 – 20:40 

5. Preparació assemblea: revisió de comissions  15’ 20:40 – 20:55  

6. Torn obert de paraules.    5’ 20:55 – 21:00 



Acords 

1. Lectura i Aprovació de les actes anteriors 

S’aprova l’acta de la sessió numero 10 del curs 2017-2018 celebrada el 10 de juny del 2018 i 
l’acta de la sessió numero 1 del curs 2018-2019 celebrada el 18 de setembre del 2018. 
 

2. Matí solidari 

Jordi explica als assistents en que consisteix el matí solidari, així com que serveix per recollir 

fons per a l'Hospital Sant Joan de Déu i la Barcelona Màgic Line. 

L’Escola ha proposat fer-ho al 1er trimestre del curs. La data proposada és el 24.11.2018. Als 

assistents a la reunió acceptem aquesta data, de fet la veiem adequada. 

L’Escola també proposa fer-ho durant tot el dia, i no només pel matí. Aquesta proposta de 

moment es descartada, però es parlarà amb l’Escola. 

Jordi consulta si aquesta jornada anirà lligada a la BML. Com que no tenim seguretat 

d’organitzar la participació a la BML, decidim no lligar-ho de moment, però si a Sant Joan de 

Deu. 

Olga fa una proposta d’acció durant el dia del matí solidari. 

Els alumnes de 3er i 4rt d’ESO faran aprenentatge servei. 

Es farà una repartició de tasques posteriorment a la reunió actual. 

 

3. Festa Major 

L’Escola ha informat a l’AMPA que el dia de la Festa Major serà el 11 Maig 2019 

 

4. Trànsit 

Sole explica que tenim pendent enviar a l’Ajuntament la instancia que es va acordar a la 

darrera reunió. 

Sole pregunta si pensem que com a AMPA hem de presentar una instancia o queixa? Acordem 

que primer fem la consulta a l’Escola de que volem presentar una queixa formal, per si volen 

sumar-se. Per altra banda presentem una queixa formal.  

 

5. Preparació assemblea: revisió de comissions 

Es fixa pel proper 13 de novembre la data de l’assemblea. Cada comissió presenta la seva 

proposta d’objectius, integrants i pressupostos. 



 

5.1. Comissió Pati 

5.1.1. Objectius 

Mantenir la comunicació actual via mails o reunions. (mínim 2 reunions al curs) 

Rescatar i plasmar les idees dels alumnes a curt i/o llarg termini. 

Defensar la participació de la comissió mixta a les propostes de millora dels nous 

espais. 

 

5.1.2. Integrants 

Olga González, Lidia Martin, Grushenka Comas, Yolanda i Silvia Navarrete. 

 

 

5.2. Comissió Protecció Dades, Comunicació i IT 

5.2.1. Objectius 

Consolidar actuals vies de comunicació (web, correu) i estendre l’ús de la pàgina 

a Facebook i el canal d’Instagram. Estaria bé que algú més pugui actualitzar 

canals i programar entrades de temes d’interès educatiu. 

Vist el bon resultat del formulari online que hem utilitzat per llibres, fer el mateix 

per l’alta com a socis d’AMPA, també mitjançant google. En projecte. 

Actualitzar la web, fent més directe l’accés als formularis d’inscripció. 

Mantenir la base de dades dels associats complint la llei de LOPD i incorporar els 

avisos corresponents a tots els nostres Canals. 

Mantenir el cobrament directe dels rebuts AMPA. 

 

5.2.2. Integrants 

Soledad Domínguez, Hugo Rivero, Óscar Daza, Jordi Arregui, Montse Cabrero i 

Josep Cardona 

 

 

5.3. Comissió Menjador 

5.3.1. Objectius 

Fer el seguiment de la proposta que es va acordar a la reunió de final de curs 

amb l’escola, en la introducció gradual d’aliments integrals i ecològics al menú.   

L’acompliment de l’Informe de Seguiment del Preme de l’abril de 2017: més peix 

de mercat, reducció de les racions de preparacions càrnies grasses i processats. 

El plantejament a l’escola i a Scolarest la realització de dues reunions amb la 

comissió, una a l’inici de curs pel plantejament d’objectius i una altra al juny-

juliol. 

 

5.3.2. Integrants 

Isabel, Blanca, Noelia i Laia 

 

 

 



 

 

5.4. Comissió Socialització Llibres 

5.4.1. Objectius 

Continuar el projecte de socialització. Abans de nadal hauríem de recollir els fulls  

d’adhesió de les famílies que ara fan p5. 

Aconseguir que nous pares s’incorporin a la comissió per tal de garantir la 

viabilitat futura del projecte. Urgent!!!! 

Fer un millor repartiment de feines. Cada una de les persones que fins ara s’ha 

fet responsable de tasques bàsiques hauria de tenir una ombra, algú que aquest 

any l’ajudi a cada pas per tal d’aprendre els passos a fer. 

Revisar números per mantenir condicions inicials del projecte: ha de ser 

sostenible. 

 

5.4.2. Integrants 

Soledad Domínguez, Jordi Arregui, Begoña Bover, Jordi Macarrilla, Montse 

Cabrero, Josep Cardona, Grushenka Comas, Laia Arañó i Silvia Navarrete. 

 

 

5.5. Comissió Escola de Pares 

5.5.1. Objectius 

Detectar àmbits d’interès per fidelitzar la participació de les famílies. 

Visibilitzar les funcions i tasques de la Comissió 

 

5.5.2. Integrants 

Begoña Bover, Laia Arañó, Montse Cabrero i Jordi Arregui 

 

 

5.6. Comissió Festes 

5.6.1. Objectius 

Aportar activitats que tinguin com a mínim la gran acceptació dels anys anteriors. 

Potenciar l'estructura de festa tipus: mercat de tallers. 

Visualització de l’AMPA. 

Crear vincles emocionals: pares/nens/mestres/escola. 

 

5.6.2. Integrants 

Silvia Navarrete, Montse Cabrero i Jordi Arregui 

 

 

 

 

 



Els pressupostos sol·licitats per les comissions són els següents: 

Comissió Import 

Pati 2000 € 

Protecció Dades, Comunicació i IT 650 € 

Menjador 0 € 

Econòmica 500 € 

Socialització de Llibres 0 € 

Escola de Pares 700 € 

Comissió de Festes 3000 € 

Urbanisme 0 € 

 

Total: 6.850 €. A l’assemblea s’aprovaran els pressupostos definitius de cada comissió. 

 

6. Torn obert de paraules 

Noelia informa que a la reunió de P5 han dit que el canvi de grups ho faran a 1er de primària 

per 1ª vegada. 

Soledad informa que les fortes pluges i el mal disseny de la zona enjardinada triangular que 

toca al mur superior de l'escola ha fet que es produís una petita inundació al gimnàs. L'aigua 

de pluja va superar el mur de separació - que no és de càrrega-, va baixar escales del gimnàs 

avall i van entrar al gimnàs i altres sales del soterrani de l'escola. Van intervenir els bombers , 

que van aixecar informe de la situació i l'escola ha presentat la reclamació pertinent a 

l'Ajuntament. Aquesta és una de les situacions que en una reunió prèvia amb Ajuntament i 

Junta de compensació vam advertir que podia passar pel mal disseny d'aquest espai i pel 

drenatge insuficient. A l'espera que els responsables -junta de compensació- esmeni els errors 

de forma definitiva. 

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 

        

 


