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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 07 DE MARÇ del 2017 

Identificació de la sessió 

Núm: 7 – Curs 2016-2017 
Data: 07 de març de 2017 
Horari: de 20:30 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents: 

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

Grushenka Comas 
Noelia Belén  No assisteix per segona vegada. Delega el seu vot a Soledad 
Domínguez. 
Marc Moreno  No assisteix per tercera vegada. Delega el seu vot a Soledad 
Domínguez. 
Montse Cabrero 
Rosa Domínguez  
Silvia Navarrete 
Laia Arañó  No assisteix per primera vegada. Delega el seu vot a Silvia Navarrete. 
David Escué 
Marcel Sànchez 
Begoña Bover 
Hugo Rivero 
Olga Gonzalez 
 

  
Altres assistents: 

Alberto Pérez 
Isabel Diaz 
 

 
Ordre del dia 

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

2. Projecte KANGO 

3. Reunió ESO. 

4. Jornada de Portes Obertes. 

5. Festa Major. 

6. Valoració BML. 

7. Seguretat. 

8. Comissió Pati. 

9. 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 5 del curs 2016-2017 celebrada el 10 de gener del 2017. 
 
 

2. Projecte KANGO. 

Soledad explica que s’ha rebut un mail de l’Associació de Pares de l’Escola Alemanya de 

Barcelona demanant consentiment per moure fils en nom de l’Escola Isabel de Villena. 

Javier explica que és el Projecte KANGO i la seva evolució des del naixement. Tota la 

informació està a http://kango-sarriasantgervasi.bcn.cat/. 

La Junta ha fet la consulta a l’Escola, la qual no té problema en donar consentiment. Els 

assistents tampoc veuen inconvenient i per tant respondrem al mail de l’associació de Pares de 

l’Escola Alemanya de Barcelona que donem el nostre consentiment per moure fils en nom de 

l’Escola Isabel de Villena. 

Montse demana que li diguem a l’Escola Alemanya que afegeixin el EP2, i recomana que 

l’Ajuntament també participi en la sol·licitud, tindrem més opcions.  

 

3. Reunió ESO. 

Soledad explica la reunió mantinguda amb l’Escola sobre l’ESO. Explica els diferents temes 

tractats a la reunió: 

- Projectes a Secundària. L’AMPA exposa que els projectes és un dels aspectes que les 

famílies més i millor valorem respecte de l’escola i que la continuïtat de l’ensenyament 

per projectes tal i com es fa primària també ha de ser una qüestió d’escola. No 

entenem que quan totes les escoles que ara parlen d’innovació aposten bàsicament 

per fer projectes, el Villena es desdigui d’aquest camí. 

La resposta de l’Escola és que els projectes continuen al treball de síntesi i de recerca, 

però l’AMPA considera que això no és diferencial, ho marca el currículum. L’AMPA li 

proporciona a l’Escola molts exemples d’altres Escoles que estan apostant pel treball 

per projectes en aquesta etapa. 

- Avaluació del programa 1x1 (ordinadors i llibres digitals). L’AMPA exposa que treballar 

amb un ordinador no és equivalent a ser innovadors. Utilitzem una eina que ens 

permet accedir pràcticament sense límits al coneixement però la fem servir per llegir 

un PDF. La valoració dels pares del sistema actual és força negativa i ens consta que 

molts casos ho han fet arribar a l’Escola. 

La resposta de l’Escola és que estan començant a treballar amb aules virtuals, 

mitjançant la plataforma moodle (darrers cursos d’ESO i batxillerat) i que en aquests 

cursos és treballa més amb material propis que no pas amb els llibres de text digital. 

http://kango-sarriasantgervasi.bcn.cat/
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Defensen que en els primers cursos, i a manca de material propi elaborat, troben 

adient treballar amb els materials que els proporcionen les editorials. 

- Avaluació i formació continuada del professorat de secundària. L’AMPA pregunta pels 

temps de formació del professorat, l’avaluació del professorat, en quins camps es 

forma, etc. 

No va haver resposta concisa per part de l’Escola, en quant a hores de formació per 

cada professor. Només van dir que el professorat està assistint contínuament a cursos 

de formació, alguns triats per la direcció i que es fan dins de l’escola i altres que trien 

els propis professors. La formació es fa en cascada. El professor o professora que és 

forma en determinats camps després comparteix el que ha après amb la resta de 

companys. 

 

L’avaluació de la Junta és que l’Escola està fent avanços i que hem de donar-li temps, tot 

mantenint l’observació i l’exigència. 

 

4. Jornada de Portes Obertes 

Es recorda que tenim un aula on estar el dia de les Portes Obertes i es demana voluntaris per 

assistir. Grushenka, Silvia, David i Marcel es presenten voluntaris. 

 

5. Festa Major 

La data continua el 20 de maig i l’Escola encara no ens ha atès tot i que hem insistit, no tant 

com anys anteriors esperant que ells portin la iniciativa. Això no s’ha donat i per tant la 

Comissió ha decidit contractar el que nosaltres considerem i informar del que farem i en quins 

horaris ho farem. El rocòdrom no ho farem pel cost que suposa i perquè l’any passat no ens va 

semblar que hi hagués una gran participació per part dels alumnes. 

A la reunió de pati l’Escola va demanar si el taller que acostumen fer per la festa major, aquest 

any podia ser un hort vertical. La comissió recull la sol·licitud i l’estudiarà. 

 

6. Valoració BML 

S’han recollit fins a la data 2.006 €. Queden per ingressar 130 € per les samarretes. S’ha 

aconseguit el doble del marcat inicialment. No tothom s’ha implicat amb les aportacions. Per 

altres anys considerem que és millor no apuntar a ningú fins que no s’hagi rebut l’aportació. 
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7. Seguretat 

Després de la reunió de febrer hem acordat fer una reunió amb el Patronat i fer una visita i 

revisió a l’edifici amb Sergi Salses i la presidenta del Patronat. La resposta ha sigut positiva. A 

més a més, Sergi ha dit que pot convidar a l’Arquitecte que està fent el projecte de 

rehabilitació de l’edifici. S’ha de definir les persones que aniran, entre les quals hi hauran 2 

persones de la Junta Permanent.  

En quan a la Normativa existent hem fet consulta a la FAPAC però encara no tenim resposta. 

 

 

8. Festes i Tradicions a l’Escola 

Carnestoltes. Silvia va preguntar a l’Escola perquè no es treballen els manaments dels 

carnestoltes. La resposta va ser que abans es feia i ara ja no es fa perquè els nens venen 

atabalats. Grushenka diu que els nens de l’ESO han organitzat els mateixos les consignes.  

Entre els assistents a la reunió hi ha que pensen igual que la Silvia, alguns d’ells ja li han 

comunicat a l’Escola i altres ho faran. Acordem traslladar la inquietud d’una part de la junta en 

la propera reunió del Consell Escolar. 

 

 

9. Comissió Pati. 

La comissió mixta AMPA-ESCOLA es van reunir el passat 2 de març i es van tractar els següents 

punts: 

- Arbres: es plantaran 3 moreres blanques, una a l’espai del triangle i les altres dos 

encara no tenen ubicació. 

- Ombra del triangle: l’AMPA dóna a conèixer a l’Escola un tipus de tela de xarxa que 

agrada.  

- Es va definir in situ les dimensions de la tarima de fusta que anirà al triangle. 

- L’altre zona del triangle asfaltat es deixarà per pintar jocs tradicionals que seran 

escollits pels alumnes. 

- La paret del mur es destinarà a fer jocs verticals en unes zones i pissarra a altres zones. 

- A les escales de l’entrada s’ha pensat pintar les parets imitant un escenari deixant les 

escales com si fossin unes grades. La idea ha sortit perquè l’Escola diu que els alumnes 

juguen molt a teatre en aquesta zona. 

Per executar tot això l’AMPA s’ha ofert a buscar pressupostos i l’Escola a preguntar als seus 

arquitectes i industrials. 

La propera reunió serà el 30 de març. 
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10. Torn obert de paraules. 

No hi ha cap tema més. 

 

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

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        

 


