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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 11 d’OCTUBRE del 2016 

Identificació de la sessió 

Núm: 2 – Curs 2016-2017 
Data: 11 d’octubre 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:  

Noelia Belén  
Jordi Arregui 
Jaume Garcia  No renovarà el càrrec a la propera assemblea. Durant aquest curs ja 
no vindrà. 
Josep Cardona  
Marc Moreno 
Peggy Stark  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.   
Montserrat Cabrero 
Grushenka Comas 
Rosa Domínguez  Delega vot a Soledad Domínguez 
Mª Rosa Julia i Vilardell  No assisteix per 4à vegada i no delega vot per 2a vegada. 
Ester Fabra  
Enrique del Campo  No assisteix per 4à vegada i no delega vot per 2a vegada. 

  
Altres assistents: 

Isabel Diaz 
Fer Teijeiro 
Laia Araño 

 David Escué 
 Silvia Navarrete 
 Alberto Pérez 
 Begoña Bover 
 Olga González 
 
Ordre del dia 

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

2. Reunió amb direcció. 

3. Posicionament davant pla Caufec. 

4. Comissions i objectius. 

5. Torn obert de paraules. 
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Acords 

 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 1 del curs 2016-2017 celebrada el 13 de setembre del 
2016. 
 

2. Reunió amb direcció. 

Soledad Domínguez explica la reunió mantinguda el passat 5 d’octubre amb l’Escola a la qual 

van assistir Gemma Boix, Eduard Cremades i Sergi Salses per part de l’Escola i Jordi Macarrilla i 

ella mateixa per part de l’AMPA. Durant la reunió es va comentar el següent: 

- Obres realitzades a l’estiu. A més a més del canvi del pati principal s’han fet les tasques 

de manteniment habituals (pintura, neteja, etc.) i s’han fet obres en aquests espais: 

o Gimnàs. S’han reparat les goteres. 

o Al costat del gimnàs. S’han modificat la configuració de les aules/despatxos 

per possibilitar petits espais de reunions. 

o Zona central passadís infantil. S’han reconfigurat per crear petites aules on 

treballar de manera individual en petits grups. 

o Aula informàtica. S’han substituït els ordinadors. 

o Secundària. S’han posat armaris i prestatges nous. 

- Resta de condicionament del pati. Es treballarà durant el curs entre l’Escola, els 

alumnes i les famílies per acabar decidint la configuració definitiva d’aquest espai. 

- Mobilitat. La policia local els ha trucat per advertir-los que han tingut denuncies per 

l’ocupació de l’espai reservat al bus públic i que seran inflexibles a l’hora de posar 

multes als conductors que ocupin aquest espai. 

- Innovació i formació del professorat. S’ha estudiat la possibilitat d’adherir-se al 

projecte Escola Nova 21, descartant-se finalment, tot i que es seguirà en contacte i es 

compartiran experiències amb Escola Nova 21.  

En paral·lel, els professors de l’Escola participen en les activitats formatives que ofereix 

l’Institut de ciències de l’educació de la UAB, com per exemple: 

o Formació en una nova pedagogia de les matemàtiques i la geometria. 

o Actualitzacions en la metodologia del treball per projectes, escriptura (Ara 

Escric) i de manera molt intensa en millora del clima escolar i prevenció de 

l’assetjament.  

o Formació inicial en el projecte TEI per a la millora del clima escolar i prevenció 

de l’assetjament. 

o Durant el curs es farà la Formació completa en el projecte TEI. 

Ignasi, responsable informàtic, ha elaborat un nou pla de TIC i TAC per aplicar a tots els 

nivells. Els alumnes treballaran amb material de robòtica, LEGO, etc. 
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- Comunicació en situacions extraordinàries. L’AMPA s’ofereix a ajudar a fer arribar 

missatges a les famílies amb agilitat, en cas que sigui necessari, mitjançant els delegats 

de classe. 

- Altres temes: 

o Resultats competències bàsiques. 

o Projecte de reciclatge. 

o Participació en projectes solidaris con BML. 

o Comunicació amb el Patronat. 

o Evolució del servei del Menjador. 

o Valoració del servei d’autocar. 

 

Grushenka aporta que considera que hi ha hagut una manca de voluntat per part de l’Escola a 

l’hora de participar al projecte Escola Nova 21. 

 

3. Posicionament davant pla Caufec. 

En general els membres de l’AMPA considerem que és millor esperar a que les famílies tinguin 

la informació del projecte després de la Xerrada que es farà a l’Escola. A partir d’aquí l’AMPA 

rebrà els inputs de les famílies i estudiarà si ha de fer alguna acció. 

 

4. Comissions i objectius. 

Els diferents membres de les comissions expliquen els objectius que tenen previstos executar 

durant el curs actual. A falta de definició complerta de totes les comissions, es deixa per 

novembre l’aprovació tant dels objectius com dels seus pressupostos. 

 

5. Torn obert de paraules. 

La Junta de l’AMPA informa que l’Ajuntament ha proposat el dia 9-11-2016 a les 17:15 per 

venir a l’Escola a explicar com canviarà l’entorn de l’Escola i com les obres poden afectar al 

funcionament de l’Escola. Els ponents seran el regidor d’urbanisme d’Esplugues del Llobregat, 

Eduard Sanz, i l’Alcaldessa Pilar Díaz. La comissió d’Escola de Pares ha d’organitzar la visita junt 

amb l’Escola. 

 

Olga González, respecte el pati, transmet que està desaprofitat i que l’espai de pista és 

majoritari, quan hi ha un % d’alumnes més tranquils que no necessiten aquest espai i 

necessiten altre que ara és minoritari. Diu que ha consultat a l’Escola les possibilitats de 

participar en el pati. Transmet que els professors són els que més feina tenen, i que les idees 

que se li entreguin ha de ser de forma de que no li comporti feina extra. Olga proposa que 

l’Escola hauria de deixar clar diferenciades les zones dels alumnes que vulguin jugar a la pilota i 
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els que no volen jugar amb pilota. També dona idees de setmanes temàtiques a la zona sense 

pilota. Diu per exemple de posar un bagul sorpresa que una setmana tingui cordes, altre 

setmana guixos, ... D’aquesta forma incentivem la inventiva dels alumnes que realment 

vulguin. Soledad opina que és molt bona idea i proposa crear una comissió de forma que a la 

propera reunió porti una proposta a portar a una reunió específica amb la direcció per parlar 

d’això. 

A aquesta comissió de moment s’apunta David, Grushenka, Laia, Silvia i Olga fins que es faci 

oficial. 

Soledad informa que aquest any hi haurà eleccions al consell escolar. Seria interessant que 

algun participant de l’AMPA amb alumnes a secundària hauria de presentar-se voluntari. 

Samarretes AMPA, a la propera reunió s’ha de decidir que fem. 

A la propera reunió s’ha de proposar reunió per l’assemblea. 

 

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

El secretari       Vist i plau 

       El president 


