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ACTA DIA DE LA REUNIÓ 13 de GENER del 2015 

Identificació de la sessió 

Núm: 5 – Curs 2014-2015 
Data: 13 de gener de 2015 
Horari: de 20:00 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistència 

Jordi Macarrilla, President 
Soledad Domínguez, Vicepresidenta 
Javier Paredes, Secretari 
Laura Montoya, Tresorera  Delega en Jordi Arregui 
 
Vocals:  

Noelia Belén  Delega en Montse. Falta document. 
Jordi Arregui 
Begoña Bover 
Josep Cardona  Delega en Jordi Arregui 
Marc Moreno 
Peggy Stark 
Jaume García 
Marisol Casado  
Montserrat Cabrero 
Nuria Barberan  Delega en Jordi Macarrilla 
Gemma Cabello  No ha delegat vot. 
Rosa Domínguez  Delega en Soledad Domínguez. Falta document 
Marian Armenta  Delega en Jordi Arregui. 
Maria Ventura  
Mª Rosa Julia i Vilardell  Delega en Marisol. Falta document. 

 
Altres assistents: 

Enric del Campo 
Esther Fabra 
Nuria Pastors 
Toni Martínez 

 
 
Noelia Belén, Gemma Cabello, Rosa Domínguez i Mª Rosa Julia i Vilardell estan pendents de 
lliurar el seu document al Secretari. A la propera reunió es redactarà si ho han entregat o no. 
 
 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (03 i 04) 

2. Aprovació del contingut de la Web per fer-la pública. 

3. Escola de Natura. 
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4. Cloenda 75è aniversari. 

5. Festa Major. 

6. Barcelona Magic Line. 

7. Escola de Pares. 

8. Socialització de Llibres. 

9. Comissions. Calendari anual compartit. 

10. Altres temes pendents de reunions anteriors. 

a. Proposta de document per a compartir dades amb l’Escola (llistats de classes) 

tot respectant LOPD.  

b. Resposta de l’Escola respecte proposta de patis educatius. 

c. Motius de la pèrdua d’alumnes quan arriben a batxillerat. 

d. Menjador a l’Escola i reunió amb Eurest. 

e. Invertor’s Box. 

f. Estat de la subvenció. 

g. Acord del Consell escolar , presentat a l’Ajuntament. Text definitiu.   

h. Situació del compte bancari de l’AMPA.  

i. Documentació a posar a la vitrina. 

11. Torn obert de paraules. 

 

Acords 

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (03 i 04) 

Queda aprovada les actes de les sessions numero 3 i 4 del curs 2014-2015 celebrades el 11 de 
novembre i el 09 de desembre de 2014. 
  
Mª Rosa Julia i Vilardell no ha lliurat el seu document de delegació de vot de la reunió 

celebrada el 09 de desembre de 2014, i per tant la seva delegació de vot no té validesa. 

 

2. Aprovació del contingut de la Web per fer-la pública. 

La comissió entrega un document amb el contingut de la Web. A més a més mostra la pàgina 

web www.ampa-villena.wix.com/site, la qual està previst activar a partir de dimecres 14 de 

gener de 2015.  

Els membres de l’AMPA la poden consultar per si volen fer alguna aportació. Durant els tres 

primers dies no es trobarà al buscador del Google. 

Queda pendent crear el link a la web de l’Escola. 

 

3. Escola de Natura. 

http://www.ampa-villena.wix.com/site
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Enric del Campo, Montserrat Cabrero i Jordi Arregui presenten a la resta dels membres de 

l’AMPA assistents el pre-projecte ESCOLA DE NATURA mitjançant un PowerPoint. 

Jordi Arregui explica el contingut del projecte basat en la participació comuna de pares, mares 

i alumnes en activitats fora de l’horari escolar, bàsicament els caps de setmana. Les activitats 

es classificaran per etapes d’escolaritat i per grau de coneixements. A mesura que els 

participants vagin completant activitats aniran augmentant el seu grau de coneixement i per 

tant podran optar a nous reptes. 

Els membres de l’AMPA consideren bona idea el fet de que pares, mares i alumnes 

comparteixin excursions/activitats/reptes conjuntament. El que no hi ha consens és en valorar 

si el projecte tindrà la participació suficient per a que tingui continuïtat en el temps. 

Per aquest motiu es comenta l’opció de començar amb alguna prova pilot. 

Com que no hi ha consens de la Junta, es decideix donar més temps per madurar aquest 

projecte i pensar els pros/contra conseqüències que pot tenir. 

 

4. Cloenda 75è aniversari. 

L’Escola s’ha posat en contacte amb la comissió de Festes per demanar la participació de 

l’AMPA en la Cloenda del 75è aniversari. La comissió informarà quan tingui més informació per 

part de l’Escola. 

A dia d’avui hi ha vàries opcions de dia de celebració: penúltima o ultima setmana de gener o 

el mateix dia de les jornades de portes obertes. 

 

5. Festa Major. 

L’Escola s’ha posat en contacte amb la comissió de Festes per informar que la Festa Major del 

curs 2014-2015 serà el 16 o 23 de maig. 

Després del carnestoltes ens comunicaran quina serà la persona amb la qual l’AMPA haurà de 

planificar la Festa Major. 

Jordi Arregui, representant les necessitats de l’AMPA, va tornar a expressar a l’Escola la 

necessitar de definir el més aviat possible la data de la Festa Major, per poder 

anticipar/planificar totes les actuacions de preparació de la Festa Major. 

A l’actualitat existeixen moltes propostes d’activitats pel dia de la Festa Major, però la Junta 

decideix esperar a tenir un interlocutor per anar concretant que es farà a la Festa Major per 

coordinar les activitats amb l’Escola i no coincidir en els mateixos horaris. 

 



 
 

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

6. Barcelona Magic Line. 

L’Escola s’ha posat en contacte amb la comissió de Festes per informar de l’existència de la 

caminada solidària Barcelona Magic Line organitzada per l’Obra Social de Sant Joan de Déu, 

activitat que té per finalitat sensibilitzar i recollir fons per alguns dels seus programes de 

recerca i atenció a les persones més vulnerables. 

L’Escola vol que hi hagi una alta participació per part dels pares/mares i alumnes de l’Escola i 

per això vol que l’AMPA ajudi a aconseguir-ho. 

Els membres de l’AMPA són conscients de totes les accions que actualment s’estan portant a 

terme en paral·lel i no poden garantir dedicació suficient a aquesta proposta de l’Escola. De 

totes formes com que es considera un bon fet l’AMPA crearà com a mínim 1 equip i 

col·laborarà amb l’Escola fins a on pugui arribar. 

Esther Fabra serà la presentant de l’AMPA en aquest projecte, així li farà saber Jordi Arregui a 

Jordi Collado. 

 

7. Escola de Pares. 

Marc Moreno i Jordi Arregui han mantingut una reunió amb l’equip de l’Escola responsable de 

l’Escola de Pares per part de l’Escola. Van comunicar que al gener està previst que Noemí faci 

una xerrada. 

Per part de l’AMPA Marc i Jordi van entregar un llistat de propostes de ponències. 

De moment, la primera ponència està prevista que sigui el 27 de gener i que la faci Noemí, 

psicòloga de l’Escola. 

A partir del llistat de propostes s’ha de definir un Planning de ponències per aquest curs 2014-

2015. 

Durant el mes de gener es farà aquesta divulgació de Planning de ponències. La intenció es que 

hi hagi la segona al gener, la tercera al febrer i la darrera a l’abril. Aquesta d’abril es valora 

l’opció de fer-la a partir de les 19 hores per donar la oportunitat d’assistir a nous pares/mares 

que per incompatibilitat horària no han pogut assistir a les anteriors. 

Pel curs 2015-2016 es treballarà amb l’objectiu de fer 4 Ponències, 2 organitzades per l’Escola i 

2 organitzades per l’AMPA. 
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8. Socialització de Llibres. 

S’ha de concretar les dates per fer les reunions de P5 i 3er tenint en compte la resta de 

calendari. 

S’ha de demanar més espai a l’Escola tancat amb clau. Perquè el proper any és duplicarà 

l’espai necessari. 

A partir de final de juny si 3er té una resposta positiva s’haurà de fer la recollida de llibres. 

La Comissió informa de que no s’acceptaran llibres de 1er i 2on. No hi haurà compensació ja 

l’AMPA ja té llibres sobrants. 

 

 

9. Comissions. Calendari anual compartit. 

Falta concretar totes les dates, però fins aleshores tenim: 

- Gener: 2ª Escola de Pares. 

- Febrer: Cloenda 75è aniversari. 

- Febrer: 3ª Escola de Pares. 

- Abril: 4ª Escola de Pares. 

- Juny: recollida de llibres. 

- Juliol: preparació dels llibres nous. 

I falta afegir les reunions per informar als dos cursos sobre el projecte Socialització de Llibres. 

 

10. Altres temes pendents de reunions anteriors. 

a. Proposta de document per a compartir dades amb l’Escola (llistats de classes) 

tot respectant LOPD.  

Montse esta esperant resposta de la FAPAC per fer el document. 

 

b. Resposta de l’Escola respecte proposta de patis educatius. 

De moment no hi ha resposta. 

 

c. Motius de la pèrdua d’alumnes quan arriben a batxillerat. 

L’AMPA està treballant en aquesta investigació. A dia d’avui la intenció és fer 6 

entrevistes presencials, 6 entrevistes telefòniques i una trobada de grup. El 

mètodes és el següent: 

1. Localització dels alumnes que ha marxat de l’Escola. 

2. Oferir la participació a la investigació. 

3. Executar el projecte. 

4. Realitzar informe de conclusions. 
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Altre opció a considerar és fer l’estudi a les famílies amb alumnes que estan al 

darrer curs de l’ESO. 

 

d. Menjador a l’Escola i reunió amb Eurest. 

Aquest mes no hi ha hagut novetats. 

 

e. Invertor’s Box. 

Aquest mes no hi ha hagut novetats. 

 

f. Estat de la subvenció. 

Nuria Barberan junt a Jordi Macarrilla van presentar tota la documentació el 

30 de desembre, ara s’ha d’esperar a la resolució. 

 

g. Acord del Consell escolar , presentat a l’Ajuntament. Text definitiu. 

Durant aquest mes s’ha fet, és la Instància presentada a l’Ajuntament 

d’Esplugues el 19 de desembre de 2014 amb Numero d’Entrada 2014 

00013919. La documentació es entregada al Secretari per a que sigui arxivada.  

   

h. Situació del compte bancari de l’AMPA.  

Durant aquest mes ja s’ha regularitzat els titulars del compte bancari de 

l’AMPA d’acord als acords establerts a l’Assemblea General d’aquest curs 

2014-2015. 

 

i. Documentació a posar a la vitrina. 

Es proposa posar el calendari de l’Escola de Pares que es definirà aquest mes 

de gener. 

 

 

11. Torn obert de paraules. 

Esther Fabra es presenta per ser delegada de les classes 6é A i B. La Junta ho aprova per 

unanimitat. 

  

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

 

 

El secretari       Vist i plau 

El president 

 


