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ACTA REUNIÓ PERMANENT 14 d’OCTUBRE del 2014 

Identificació de la sessió 

Núm: 2 – Curs 2014-2015 
Data: 14 d’octubre de 2014 
Horari: de 20:00 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistència 

Javier Paredes, Secretari. 
Laura Montoya, Tresorera 
Marisol Casado, Vicepresidenta. 
 
 
Vocals:  

Jordi Arregui 
Begoña Bover 
Jordi Macarrilla 
Soledad Domínguez 
Josep Cardona 
Mª Rosa Julia i Vilardell 
Maria Ventura 
Peggy Stark 
Ricard Duro 
 
 

 Altres assistents:  
Núria Barberán  
Montserrat Cabrero  
Oscar Dazer 
Enrique del Campo García 
Esther Fabra Oriol 

 

Han excusat la seva assistència: 

Gemma Domènech, Presidenta. 
Noelia Belén 
Marian Armenta 
Marc Moreno 
Jaume García 
Silvia Peñarroja 
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Ordre del dia 

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

2. Objectius per comissions. 

3. Torn obert de paraules. 

 

 

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

Es donen per aprovades les actes del: 

- 10 de juny de 2014. 

- 8 de juliol de 2014. 

- 16 de setembre de 2014. 

 

2. Objectius per comissions. 

Comissió Econòmica 

Els membres de l’AMPA proposen a la comissió que trobin la forma de pagar mitjançant 

transferència online. Fins al dia d’avui la única forma és per taló firmat per Laura Montoya i 

Gemma Domènech i això provoca endarreriment en el cobrament dels “proveïdors”. 

Objectius: no estan encara definits. 

Membres: no hi cap baixa / alta. 

 

Protecció de dades 

La valoració del curs 2013-2014 és positiva. 

Objectiu: Mantenir totes les dades noves rebudes i continuar vigilant que no infringim cap 

normativa.  

Membres: Maria Ventura es dóna d’alta a la comissió. 
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Comissió de Comunicacions i IT 

Objectius: a dia d’avui hi ha 3 objectius: 

- Canviar el logotip d’AMPA. Ja està dissenyat, només cal aprovar-ho a l’assemblea. 

- Millorar els canals de comunicació amb els pares/mares (newsletter + renovació de la 

web) 

- Aconseguir una comunicació visual a l’Escola mitjançant un plafó a l’entrada. 

Membres: Maria Ventura i Peggy Stark es plantegen fer baixa a la comissió. Falta confirmar en 

la propera reunió la seva decisió en ferm i si Marc Moreno continua participant a la comissió. 

 

Comissió de Material Esportiu i Festes 

Objectius: no estan encara definits. 

Membres: la comissió dóna de baixa a Yolanda León. 

 

Comissió d’Urbanisme i Seguretat 

Objectius: a dia d’avui es els objectius són augmentar la seguretat a l’hora de l’esbarjo i de les 

activitats complementàries tal i com excursions, piscina, etc. 

Membres: la comissió dóna de baixa a Yolanda León. Javier es dóna de baixa de la comissió. 

Soledad Domínguez exposa que està a vàries comissions i si alguna persona s’afegeix sortirà 

d’aquesta, però de moment i fins a nou avís, es manté. De moment no hi ha cap candidat a 

donar-se d’alta.  

 

Comissió Escola de Pares 

Objectius: Fer 3 sessions a l’any, una per Infantil, una per Primària i altre per ESO/Batxillerat. A 

la propera reunió els membres proposaran diferents temaris i escollirem 1 per cada cicle 

educatiu. 

Membres: Mª Rosa Julia, Maria Ventura, Josep Cardona i Enrique del Campo es donen d’alta a 

la comissió. 
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Comissió de Reciclatge 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: 

o De l’Ajuntament. Presentar els papers abans del 31 de desembre. Ja hem 

començat gestions. 

o Del Patronat de la Fundació Carme Serrallonga 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 €) 

Membres: Jordi Arregui, Montserrat Cabrera i Esther Fabra es donen d’alta a la comissió. 

 

Comissió de Menjador 

Objectius: no estan encara definits. 

Membres: no hi cap baixa / alta. 

A la propera reunió s’han de terminar de definir els objectius per poder votar amb quins ens 

quedem i quins potenciem, així com definir el pressupost para cada un dels objectius. 

 

3. Torn obert de paraules. 

Es detecten pares que han presentat el formulari vell de dades, aquests hauran d’omplir el 

formulari nou. 



 
 

Associació de Mares i Pares de l’escola Isabel de Villena Pàgina 5 

S’ha de definir quin serà el manteniment de tota la documentació rebuda dels pares/mares. 

A partir d’aquesta informació s’ha d’informar a l’Escola a qui li ha de cobrar i a qui no. 

Queda pendent valorar les aportacions a fer en la reunió del Consell Escolar que es celebrarà a 

finals d’octubre. 

De la reunió anterior estava pendent definir qui guarda les dades bancàries dels pares/mares, 

després d’informar-se tant Laura Montoya com Montserrat Cabrero s’arriba a la conclusió que 

les dades bancàries les guarda l’Escola. 

A la reunió de l’assemblea hem de fer una “norma extraordinària” respecte als membres de la 

junta de l’AMPA. Soledad Domínguez farà una proposta de redactat. 

La Directora de l’Escola vol fer una reunió amb l’AMPA, queda pendent definir els punts a 

tractar tot i que no ens hem d’oblidar de: 

- Via de comunicació periòdica amb Direcció de l’Escola. 

- Entregar una còpia del resum de l’enquesta. 

- Batxillerat. 

- Seguretat a l’hora de l’esbarjo i excursions. 

La comissió d’Escola de Pares ha de canviar el nom ja que l’Escola té una Escola de Pares. 

Queda pendent definir el nou nom. 

Dues membres de la Junta exposen diferents situacions que els han portat com a famílies 

particulars a reunir-se amb la direcció de l’escola. Una de les intervencions té a veure amb la 

manca de publicitat respecte al calendari de revisió de les notes, que l’escola ha de fer públic (i 

no ho fa) i l’altre respecte a l’acompanyament que tenen els alumnes quan surten del recinte 

escolar per fer l’activitat de piscina. La Junta pren nota de la primera situació, per tal d’estar 

vigilants al respecte. I la comissió de seguretat de la segona, per tal de confirmar quin és el 

marc legal que regula aquesta activitat.  

 

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 

 


