
 

 

ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 12 DE JUNY DEL 2018 

Identificació de la sessió  

Núm: 10 – Curs 2017-2018 
Data: 12 de juny de 2018 
Horari: de 20:00 a 22:00 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
  

Assistents:  

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

Montse Cabrero 
Silvia Navarrete 
Laia Arañó  
Marcel Sànchez 
Begoña Bover  No assisteix per 2ª vegada. Delega vot a Soledad Domínguez 
Olga González  

  

Altres assistents:  
 

 

 

 Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Socialització de Llibres. 
3. Sol·licitud Escola per Federar. 
4. Escola de Pares. 
5. Comissió Pati. 
6. Valoració Festa Major. 
7. Torn obert de paraules           

 

 



Acords 

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

S’aproven l’acta de la sessió número 9 del curs 2017-2018 celebrada el 3 de maig del 2018. 
 
 

2. Socialització de Llibres 

Sole informa de que estem en la campanya d’actualització dels llibres pel proper curs. Aquest 
any toca canviar tots els llibres de 1er i 2on, però l’Escola demana lo següent: 

- De 1er retirar 5 llibres de lectura de i  incorporar 4 llibres nous, la resta es mantindran. 
- De 2on canviar 1 llibre, la resta es mantindran. 
- De 3er i 4rt canviar 1 llibre de cada curs. 

 
Les properes setmanes hi ha molta feina per preparar els llibres pel proper curs. Sole proposa 
fer una primera jornada de treball amb només els integrants de l’AMPA per organitzar les 
següents sessions amb els voluntaris. 
 
Sole exposa que pel següent curs podem proposar a les famílies fer el descompte corresponent 
al total dels llibres que han cedit, tot i que aquests cursos no els utilitzin encara. D’aquesta 
forma ja no hi haurà més anys amb descomptes. Aquesta proposta és acceptada per 
unanimitat dels assistents. 
 
 

3. Sol·licitud Escola per Federar  

La secció esportiva ha sol·licitat a l’AMPA algú representant per l’Associació Esportiva. Marcel 
serà el representant de l’AMPA. 
 
 

4. Escola de Famílies 

Montse explica la reunió que ha tingut Jordi Arregui amb l’Escola. L’Escola vol canviar el 
format: 

- P3 i P4: fer 1 sessió al mes per parlar amb les famílies les inquietuds que tingui. 
- P5 i 2er: fer 1 sessió al trimestre amb el mateix temàtica 
- Amb la resta de cursos: fer 1 sessió al trimestre similars a les que s’han fet fins ara. 

 
L’Escola demana a l’AMPA que li passem propostes de les famílies per a pensar en les sessions 
del proper curs. L’AMPA aprofitarà la darrera enquesta realitzada. 
 
 

5. Comissió Pati 

La comissió es va reunir i ha preparat un escrit referent a la comissió mixta del pati. Els 
assistents li donen el vist i plau per a que aquesta carta sigui entregada a l’Escola en primera 
instancia. En funció de la resposta de l’Escola la comissió continuarà o es dissoldrà. 
 
 
 
 



6. Valoració Festa Major 

La valoració de la Festa Major és molt positiva, el nou format d’haver diferents tallers ha donat 
un bon resultat. Considerem que aquest format ho hem de mantenir els propers anys. 
 
 

7. Torn obert de paraules 

Marcel exposa que hauríem de fer una jornada a un espai d’esbarjo on poder reflexionar tots 
junts “que volem ser quan siguem grans”. 
 
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 

        

 


