
 
 

ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 10 DE MAIG del 2016 

Identificació de la sessió 

Núm: 9 – Curs 2015-2016 
Data: 10 de maig 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 
Noelia Belén 
Jordi Arregui 
Jaume García 
Josep Cardona 
Marc Moreno 
Mª Rosa Julia i Vilardell  
Marisol Casado → Delega vot a Jordi Arregui. 
Montserrat Cabrero 
Peggy Stark 
Rosa Domínguez 

 Grushenka Comas 
 Esther Fabra 
 Enrique del Campo 
 
Altres assistents: 
 Mª Angeles Lorido Vila 
 Marta Cañete Guerrero 
 Maria Luz Sanchez 

Laia Arañó 
 Isabel Diaz 
 Begoña Bover 
 Noelia Martin Moro 
 Montse Pallares Carner 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
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2. Comissió Menjador. 
3. Festa Major. 
4. Socialització de Llibres. 
5. Quota AMPA. 
6. Batxillerat DUAL. 
7. Torn obert de paraules. 

 

Acords 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
S’aprova l’acta de la sessió numero 8 del curs 2015-2016 celebrat el 11 d’abril del 2016. 

 

2. Comissió Menjador. 
Mari Angeles comunica que ha fet a la Direcció una queixa formal amb la voluntat de que l’Escola 
doni propostes de millores en el servei de menjador. Informa que el divendres 06-05-2016 a les 7 
hores va fer l’enviament de la queixa, i a les 13 hores l’Escola la va trucar per convocar-la a una 
reunió aquella mateixa tarda.  

Jordi Macarrilla explica tota la feina feta per la comissió des de fa 2 anys. I diferents membres de la 
comissió de menjador expliquen, amb exemples i dades concretes, que existeix una millora del 
servei respecte del moment en què vam començar a treballar. El president informa que estem 
pendent d’una reunió amb l’Escola per parlar d’aquest tema.  

La comissió explica que en els darrers anys ha canviat molt la normativa que han de complir els 
menjadors escolars, i que això provoca que el menjar sigui diferent del que s’oferia fa uns anys. A 
continuació expliquen tota la feina feta per la comissió, comparant el menú de l’escola amb altres 
escoles, revisant que s’adapti a les recomanacions de l’Agència de Salut pública, explicacions que 
fan que els nous assistents valoren positivament la feina de la Comissió. 

Una de les assistents explica que ha fet estudi amb el menú del mes de maig. Ho ha enviat al mail 
de l’AMPA aquest dimarts 10-05-2016 a la tarda. La comissió li agraeix la feina i li explica que fa 
mesos que fem aquesta mateixa anàlisi i que sí bé el menú del mes de maig no és l’idoni, en mesos 
anteriors si s’havia aconseguit l’equilibri nutricional que recomana la Generalitat. 

La idea inicial d’algunes famílies era entregar una carta que recull tot un seguit de queixes i 
peticions sobre el menjador firmada per unes 50 persones tant a l’AMPA com a l’Escola. 

Soledad Domínguez explica que en algun moment l’AMPA ha hagut de clarificar que aquesta 
iniciativa legítima de les famílies no havia estat promoguda per la Junta Directiva de l’AMPA i que 
alguns fragments del text en qüestió no s’ajusten a la percepció i a les dades que te la comissió.   
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Una de les mares preocupades per la situació del menjador demana que l’AMPA faci una enquesta 
similar a la que fet pel transport. Li expliquem que a  l’enquesta general de valoració del curs ja 
apareixen suggeriments i queixes sobre el menjador que és traslladen puntualment a l’escola. La 
Junta no descarta la possibilitat d’incloure alguna pregunta més precisa sobre el menjador a 
l’enquesta però no és pren cap decisió en ferm.  

La comissió de menjador continuarà treballant tant i com es va pactar a la sessió anterior. Es 
convida a les mares preocupades per aquesta problemàtica a que assisteixin a la reunió de Junta 
del mes de juny per tal de fer una valoració conjunta de les converses pendents amb l’escola i dels 
avenços que es puguin produir 

 

3. Festa Major. 
L’Escola i l’AMPA faran un esforç per a que aquesta Festa sigui especial per celebrar el 25é 
aniversari de la Festa Major. 

Jordi presenta la planificació prevista i el pressupost previst per la Festa Major. 

Es concreten els encarregats: 

● Dels Farsants: Josep Cardona. 
● Del Dani Jimenez: Jordi Arregui. 
● De la Batucada: Begoña Bover. 

I per la cursa es presenten els següents 6 voluntaris: Jordi Macarrilla, Esther, Josep, Javier, Enric i 
Santos. 

 

4. Socialització de Llibres. 
Oscar Daza va modificar la presentació mostrada a la sessió anterior per Josep Cardona i va ser 
enviada via delegats dels whatsapp. 

També a la web s’ha afegit un apartat de preguntes freqüents. 

(http://www.ampavillena.cat/#!ualavi/con8) 

Ara estem a l’espera de la reunió amb P5 el 24 de maig. 

A la propera sessió es repassaran les següents passes a donar per continuar desenvolupant el 
projecte de socialització de llibres. 
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5. Quota AMPA. 
S’ha retardat una mica el cobrament del rebut corresponent al curs 2015/16 perquè, un cop 
l’AMPA ha facilitat a l’escola la llista de famílies que formen part de l’Associació, l’escola s’ha 
adonat que alguns pares i mares volen pagar la quota AMPA a un número de compte diferent del 
que utilitzen per als rebuts de l’escola. Això a l’ESCOLA li està fent que el procés sigui més laboriós 
del previst i per això el rebut no es passarà fins a primers de juny. 

 

6. Batxillerat DUAL. 
L’Escola ha fet una proposta als alumnes de 2on i 3er d’ESO per fer alhora el batxillerat ordinari i el 
batxillerat dels Estats Units, la qual cosa donaria accés als alumnes a les universitats nord-
americanes. Tota la informació al respecte d’aquesta proposta ha estat publicada a la INTRANET 
de l’Escola. 

 

7. Torn obert de paraules. 
Montse Pallares pregunta als membres de l’AMPA si estan informats de la problemàtica amb els 
autocars. 

Jordi Macarrilla explica que l’Escola va trucar a les famílies usuàries d’una de les línies per 
informar-les que IZARO no vol mantenir aquesta ruta al·legant que és deficitària. En l’actualitat la 
utilitzen 12 nens. Ara les famílies no tenen temps per canvis i han de buscar alternatives de 
transport. Properament l’Escola i les famílies es reuniran amb IZARO 

Montse informa que les famílies estan enfadades per les dates en les quals s’ha comunicat la 
problemàtica. 

Isabel Díaz pregunta per les goteres que té el gimnàs de l’Escola. L’AMPA comunica que l’Escola 
ens diu que s’han fet diferents obres per resoldre el problema i que cap d’elles ha donat el resultat 
esperat. 

Isabel també informa que fa uns dies es va caure un nen per la rampa ubicada a la zona nord de 
l’escola de baixada/pujada (zona dels pins). Creu que amb una barana es podria evitar aquests 
incidents. L’AMPA passarà una comunicat a l’Escola per a que estudiï assegurar aquesta zona. 

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

El secretari       Vist i plau 

El president 

Associació de Mares i Pares de l’escola Isabel de Villena Pàgina 4 


