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ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 12 DE DESEMBRE DEL 2017 

Identificació de la sessió 

Núm: 4 – Curs 2017-2018 
Data: 12 de desembre de 2017 
Horari: de 20:00 a 22:00 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents: 

Soledad Domínguez, Presidenta  No assisteix per 1ª vegada. Delega vot a Javier Paredes. 
Jordi Arregui, Vicepresident 
Javier Paredes, Secretari 
Josep Cardona, Tresorer 
Vocals:  

Grushenka Comas  
Noelia Belen 
Montse Cabrero  No assisteix per 1ª vegada. Delega vot a Laia Arañó. 
Silvia Navarrete  No assisteix per 1ª vegada. Delega vot a Laia Arañó. 
Laia Arañó  
David Escué 
Marcel Sànchez 
Begoña Bover  No assisteix per 1ª vegada. Delega vot a Josep Cardona. 
Hugo Rivero 
Olga Gonzalez  No assisteix per 1ª vegada. Delega vot a David Escué. 

 
Altres Assistents: 
 Mireia González 

 Imma Ramírez. 

 

 

Ordre del dia 

 

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

2. Mati Solidari per recollir fons per la BML  15’ 20:00 

3. Regals a l’Escola     30’ 20:15 

4. Felicitació de Nadal     15’ 20:45 

5. Torn obert de paraules.     5’ 21:00 
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Acords 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 3 del curs 2017-2018 celebrada el 14 de novembre del 
2017. 
 

2. Mati Solidari per recollir fons per la BML 

Jordi Arregui explica que es va reunir amb l’Escola per la Jornada prevista pel dissabte al matí 

del 20 de gener de 2018. Es va fer una llista d’activitats addicionals a les activitats esportives a 

fer durant aquesta jornada: 

- Taller de manualitats. 

- Mercat de 2ª mà. 

- Venda de xocolata / caldo. 

L’Escola ha estat receptiva a tot. L’horari pactat és de 9 a 14 hores. L’Ampa haurà d’arribar 

abans per preparar-ho i deixar-ho tot recollit al final. 

Tant la difusió com la gestió l’ha de fer l’AMPA, per tant, es necessita personal per ajudar a 

l’AMPA. 

 

3. Regals a l’Escola 

Anualment l’AMPA considera fer un detall a l’Escola per Nadal. L’AMPA ha proposat regalar 1 o 

2 taules de llum i ha tornat a preguntar a l’Escola pel preu de la impressora 3D  que aquesta 

està mirant. L’Escola li agrada el detall de la taula de llum i ha informat que la impressora 3D 

costa 690 €. 

La Junta ha de decidir els regals a fer l’Escola, per això es fan les següents votacions: 

- 1 o 2 Taules de llum grans amb bateria i certificades. 14 Vots per comprar 2 taules, 1 

vot per comprar 1 taula. Aprovem un pressupost addicional màxim de 100 € per 

comprar extres per cada taula. 

- 1 o cap Impressora 3D. Tots els vots a favor de comprar 1 unitat. 

 

4. Felicitació de Nadal 

Oscar Daza ha desenvolupat una darrera versió de color vermell amb un arbre format per 

fotografies de l’Escola. 
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 Aquesta versió és l’aprovada per ser utilitzada a la felicitació que enviarà l’Ampa a les famílies. 

 

5. Torn obert de paraules.      

No hi ha cap punt més tractat. 

 

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

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        

 

 

 


