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ACTA DEL DIA REUNIÓ 11 de NOVEMBRE del 2014 

Identificació de la sessió 

Núm: 3 – Curs 2014-2015 
Data: 11 de novembre de 2014 
Horari: de 20:00 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistència 

Javier Paredes, Secretari 
Laura Montoya, Tresorera 
 
Vocals:  

Noelia Belén 
Jordi Arregui 
Begoña Bover 
Jordi Macarrilla 
Soledad Domínguez 
Josep Cardona 
Marc Moreno 
Peggy Stark 
Maria Ventura 
Ricard Duro 
 

 Altres assistents:  
Núria Barberán  
Gemma Cabello 
Núria Pastors 
Enric del Campo 

 
Marisol Casado, Vicepresidenta delega vot a Jordi Arregui. Ha entregat document per delegar 
al Secretari. 
Marian Armenta, Vocal delega vot a Nuria Barberán. Està pendent d’entregar el document al 
Secretari. 
Mª Rosa Julia i Vilardell delega vot a Soledad Domínguez. Està pendent d’entregar el document 
al Secretari. 
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Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

2. Objectius per comissions. 

3. Document de compromís d’assistència. 

4. Confirmar el document que el consell escolar entrega a l’ajuntament 

5. Fixar dia i ordre del dia de l’assemblea 

6. Comunicació amb l’escola, per on comencem 

7. Eleccions al consell escolar 

8. Torn obert de paraules. 

 

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

Queda aprovada l’acta de la sessió numero 2 del curs 2014-2015 celebrada el 14 d’octubre de 

2014. 

 

2. Objectius per comissions. 

Comissió Econòmica 

Objectius 
 

 
Elaboració pressupost 2014_2015. 

Negociació i aprovació d’un canvi de condicions amb l’entitat actual i en el seu 
defecte canvi d’entitat. 

Col·laboració amb la resta de comissions i més específicament amb les de 
Socialització de llibres i festes. 

Vetllar pel pressupost i portar el control dels cobraments i pagaments de 
l’AMPA (elaboració d’un protocol). 

Col·laborar i controlar la recepció de la subvenció sol·licitada a l’Ajuntament 
d’Esplugues. 

Revisió i control dels cobraments de les quotes anuals dels socis. 

Analitzar/valorar les possibles col·laboracions econòmiques que es poguessin 
sol·licitar per part de l'escola o el Patronat. 

 

Pressupost demandat: 0 € 

Membres 
 

 Persona de contacte: Laura Montoya 
Jordi Macarrilla 
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Marisol Casado 
Ricard Duro 
Maria Ventura 

 

 
 

Comissió de Socialització de Llibres 

Objectius 
 

 Continuar el projecte de socialització, incorporant els alumnes nascuts l’any 
2009 (ara a P-5). Es convocarà als pares passat nadal per presentar-los els 
detalls.  

Estendre el projecte de socialització als alumnes nascuts l’any 2006 (ara a 3er 
de primària). Això només es farà si més del 80% de les famílies accepten 
participar. Se’ls oferirà la mateixa fórmula d’incorporació que es va utilitzar el 
curs passat per incorporar els alumnes nascuts al 2007. Hauran de cedir el 
seus llibres de lectura (i música) actuals, pagar els 5 euros de quota fixa i a 
canvi rebran el lot de llibres socialitzats de 4t. 

Aconseguir subvencions: 

- De l’Ajuntament. Presentar els papers abans del 31 de desembre. Ja 
hem començat gestions. 

- D’altres per comprar llibres de consulta (diccionaris, atles) per als 
cicles mitjà i superior de primària. Els llibres quedarien de manera 
permanent a l’escola, com a material d’ús comú. Aquest objectiu 
queda CONDICIONAT a l’obtenció d’una subvenció mínima de 15000 
€. D’altre manera és inviable. 

Aconseguir que nous pares s’incorporin a la comissió per tal de garantir la 
viabilitat futura del projecte. 

Fer un millor repartiment de feines. 

Revisar projeccions a llarg termini per a garantir que es mantenen condicions 
inicials de projecte: ha de ser sostenible i, a mig termini, s’han de retornar les 
aportacions econòmiques inicials fetes des del compte de l’AMPA (4.000 €) 

 

Pressupost demandat: 2500 € o 4000 € (si es vol afegir música) 

Membres 
 

 
Persona de contacte: Jordi Macarrilla 
Soledad Domínguez 
Josep Cardona 
María Ventura 
Begoña Bover 
Silvia Peñarroja 
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Núria Barberán 
Peggy Stark 
Marian Armenta 
Jordi Arregui 
Montserrat Cabrera 
Esther Fabra 

 
 
 
 

Comissió Protecció de dades 

Objectius 
 

 Crear, actualitzar i mantenir la base de dades dels associats complint la llei de  

LOPD. 

Tenir control de la publicacions, web, etc. per complir amb la llei de protecció 
de dades. 

Mantenir contactes amb la consultoria Tarsys per qualsevol dubte o problema 
que pugui sorgir durant l'any sobre la protecció de dades.  

 

Pressupost demandat: 300 €. 

Membres 
 

 
Persona de contacte: Montserrat Cabrero 
Maria Ventura 

 
 
 
 

Comissió de Comunicacions i IT 

Objectius 
 

 Aprovar l’actualització del logotip del AMPA, d’acord amb la proposta a cost 0 
fet per un membre de l’AMPA. 

Millorar els canals de comunicació amb els pares. Per això caldria: 

- Instal·lar suro d’anuncis a la porta. (Parlar amb escola) 
- Renovar la web. Estudiar costos per tenir domini i allotjament propis. 

Estudiar costos de contractar el disseny del nou web o valorar 
possibilitats que algú faci aquesta feina de manera voluntària. 

- Model de Newsletter i periodicitat. 
- Canal estable de comunicació amb els delegats que no siguin 
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membres de la junta de l’AMPA 

Dissenyar, imprimir i lliurar a principi del curs 2015-2016 uns Flyers per 
entregar a les reunions pedagògiques. 

 

Pressupost demandat: 200 €. 

Membres 
 

 
Persona de contacte: Soledad Domínguez 
Laura Montoya 
Marisol Casado 
Marc Moreno 
Oscar Daza 
Peggy Stark 
Maria Ventura 

 
 
 
 

Comissió de Material Esportiu i Festes 

Objectius 
 

 Aconseguir que a la propera festa vingui més gent que mai. 

Les activitats proposades pels nens tindran el màxim de protagonisme. 

Anticipar la preparació de la festa junt a l’escola, evitant confeccionar la festa 
en l’última setmana. 

 

Pressupost demandat: 3000 €. 

Membres 
 

 
Persona de contacte: Jordi Arregui 
Marisol Casado 
Noelia Belén 
Gemma Cabello 
Yolanda León 
La resta de membres de l’associació col·laboraran en les tasques relacionades 
amb la Festa Major de l’Escola 
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Comissió d’Urbanisme i Seguretat 

Objectius 
 

 Treballar amb l'escola per re-pensar el temps d’esbarjo. Ha de ser temps 
educatiu, perquè els alumnes passen moltes hores, amb més activitats perquè 
els nens puguin triar. Reforç seguretat/vigilància. 

Rati acompanyament piscina. Legislació i sentit comú. 

Demanar alternatives per organitzar hora de sortida a la tarda. (Queixes pares 
a l'enquesta) 

Manteniment del centre. Seguretat passiva. 

Mantenir vigilància sobre evolució obres entorn. De manera immediata entrar 
acord del Consell escolar al registre de l'Ajuntament. 

 

Pressupost demandat: 0 € 

Membres 
 

 
Persona de contacte: Begoña Bover 
Soledad Domínguez 
Laura Montoya 
Jordi Arregui 
Ricard Duro 
Nuria Pastors 
Javier Paredes 
Yolanda León 

 
 
 
 

Comissió de Menjador 

Objectius 
 

 Menjador-Eurest 

- Establir comunicacions amb l'escola tal i com van manifestar a la 
darrera reunió amb la Directora i el Cap d'Estudis del Centre. 

- Proposar millores en la qualitat i varietat del menjar ofert. 
- Proposta de col·laboracions ... auditories del menjar, fruita i verdura 

de proximitat, menjar més ecològic ... 
- Dubtes sobre la gestió i organització de l'empresa contractada ... Per 

què la nostra escola no posa el nom de l'empresa que fa els menús?   

Carmanyola 

- Tema carmanyola: està molt vetat per l'escola i Fundació. Aquest 
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proposta comporta que l'escola hauria d'habilitar un espai, nevera i 
microones i, monitoratge. Es pot anar treballant el tema però caldrà 
comprovar bé els pros i contres d'això. 

- Opcions diferents, mirem al veí, què fan ells? ... Exemples com l'escola 
alemanya: oferir un plat combinat 3,30€ proposta apta per ESO i 
Batxillerat. 

- Compromís obligat durant tot el curs (i que signem) de menjador? 
Alumnes/as que mengen a fora durant els mesos de bon temps i que a 
l'hivern mengen al menjador del centre. És un tema econòmic de 
l'escola? Opció de marcar obligatorietat per mesos? Podríem 
proposar-ho? 

 

Pressupost demandat: 0 € 

Membres 
 

 
Persona de contacte per Menjador-Eurest: Noelia Belén 
Persona de contacte per Carmanyola: Núria Barberán 
Marc Moreno 
Gemma Cabello 

 
 
 
 

Comissió d’Escola de Pares 

Objectius 
 

 Nom nou de la comissió. 

Realitzar ponències potents per els pares de totes les etapes (infantil, 
primària, ESO, Batxillerat). 

Una ponència/taller mínim cada trimestre. 

Consensuar amb el departament de psicologia de l’escola un treball comú per 
potenciar la comissió i la bona feina d’aquest departament. Consultar tipus de 
ponències, etc.. 

 

Pressupost demandat: el màxim que la comissió econòmica pugui destinar, es 
pot potenciar aquest any aquesta comissió. 

Membres 
 

 
Persona de contacte: Peggy Stark 
Jordi Arregui 
Marc Moreno 
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La comissió econòmica fixarà el pressupost de cada comissió el qual s’aprovarà a la propera 
assemblea. 
 

3. Document de compromís d’assistència. 

El document amb el següent contingut és acceptat per tots els membres assistents a la reunió: 

Carta de compromís per als membres de la Junta directiva de l’AMPA.  

Exposició de motius: 

El reforçament de l’estructura de la Junta Directiva de l’AMPA Isabel de Villena 

arran la incorporació de un nombre important de pares i mares voluntaris, és 

des de tot els punts de vista una bona noticia per a l’Associació de Pares i 

Mares de l’Escola Isabel de Villena: garanteix que hi ha un millor repartiment 

de feines i tasques, que l’AMPA es pot plantejar objectius ambiciosos, i que a 

tots els debats hi ha punts de vista diferents , que ens ajuden a que les accions 

de la Junta tinguin en compte els punts de vista de moltes famílies. 

L’increment de membres de la Junta directiva té un únic efecte no desitjat: que 

de vegades es fa difícil garantir que a totes les reunions assisteixi el nombre 

mínim de persones per a garantir el quòrum que estableixen els nostres 

estatuts (la meitat més un dels membres de la Junta). 

Per tal d’evitar aquesta situació, els membres de la Junta Directiva de l’AMPA acordem 

que:  

Tots els membres de la Junta som conscients que estem obligats a assistir a 

totes les reunions ordinàries i extraordinàries que es convoquin al llarg del 

curs.  

Tots els membres de la Junta ens comprometem a que, en cas de no poder 

assistir a alguna reunió ho comunicarem prèviament al Secretari/a de 

l’Associació i delegarem el nostre vot de forma oficial i per escrit en algun altre 

membre de la Junta. Per fer-ho utilitzarem el model d’escrit anomenat 

“*DELEGACIÓ VOT REUNIÓ MENSUAL.doc" o que esta al el BOX , a dins  la 

carpeta Documents comuns.  Aquest document l’ haurem de fer arribar 

degudament signat al secretari, abans que s’aprovi  l’acta de la reunió en la 

qual hem delegat el nostre vot. 

Quedarà en suspens, fins a la propera Assemblea General, el nomenament de 

qualsevol membre de la Junta Directiva que deixi passar 3 reunions, 

consecutives o alternes,  sense comunicar-ho de manera oficial i sense delegar 

formalment el seu vot 
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4. Confirmar el document que el consell escolar entrega a l’ajuntament 

Aquest punt de la reunió no es pot tractar degut a la no assistència de Gemma Domènech que 

es la persona que coneix els canvis demanats. 

 

5. Fixar dia i ordre del dia de l’assemblea 

Es fixa el 26 de novembre de 2014 a les 20 hores la propera assemblea general del curs 2014-

2015. Durant els propers dies el Secretari enviarà l’Ordre del dia. 

 

6. Comunicació amb l’escola, per on comencem 

Després de la valoració de diferents opinions dels assistents es decideix comunicar a Gemma 

Boix i Jordi Collado: 

- Nom de totes les comissions. 

- Membres de cada una de les comissions. 

- Nom de la persona de contacte. 

A més a més, es decideix que hi ha 3 comissions que començaran a reunir-se amb l’Escola 

abans de final d’any: 

- Comissió Econòmica. 

- Comissió d’Urbanisme i Seguretat. 

- Comissió de Menjador. 

 

7. Eleccions al consell escolar 

Begoña Bover es presenta a les eleccions de representants dels pares al Consell Escolar i 

sol·licita de la Mesa Electoral. Begoña comunica que Montserrat també serà la seva suplent. 

Soledad Domínguez proposa que la Junta avali la candidatura de Begoña Bover seguint el 

consell de la FAPAC, tots els presents voten a favor d’avalar la candidatura de Begoña. 

 

8. Torn obert de paraules. 

Ricard Duró presenta que les extraescolars no es poden realitzar amb èxit perquè les 

instal·lacions no són les adequades, entra aigua al gimnàs i això provoca que no es poden 
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executar. Els assistents que són membres de la comissió d’Urbanisme i Seguretat prenen nota 

de les explicacions donades. 

Soledad Domínguez comunica que es presentarà com candidata al càrrec de Vicepresidenta. 

Laura Montoya comunica que de moment no es faran els pagaments online ja que per això han 

d’estar d’acord tant ella com Gemma Domènech, qui no accepta aquest nou procediment. 

 

I sense res més, es tanca la sessió 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

El secretari       Vist i plau 

La presidenta 

 

 

 


