
 

 

ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 10 D’ABRIL DEL 2018 

Identificació de la sessió  

Núm: 8 – Curs 2017-2018 
Data: 10 d’abril de 2018 
Horari: de 20:00 a 22:00 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
  

Assistents:  

Soledad Domínguez, Presidenta 

Jordi Arregui, Vicepresident 

Javier Paredes, Secretari: no assisteix  No assisteix i no delega vot per 1ª vegada. 

Josep Cardona, Tresorer: no assisteix  No assisteix i no delega vot per 1ª vegada. 

 

Vocals:    

Grushenka Comas  No assisteix per 3ª vegada. No delega vot per 2ª vegada. 

Noelia Belén 

Montse Cabrero  No assisteix per 3ª vegada. Delega vot a Soledad Domínguez. 

Silvia Navarrete 

Laia Arañó  

David Escué  No assisteix per 3ª vegada. No delega vot per 3ª vegada. Seguint la 

carta de compromís firmada per tots els membres de la Junta directiva de l’AMPA, 

David Escué queda en suspens com a vocal fins a la propera Assemblea General.  

Marcel Sànchez 

Begoña Bover 

Hugo Rivero 

Olga González  

  

Altres assistents:  

Yolanda Oliver  

 

 Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior      05’ 

2. Consell escolar               20’ 

3. Rebuts AMPA         05’ 

4. Taller ganxet Festa major        10’ 

5. Torn obert de paraules          20’ 



Acords 

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

Davant l’absència imprevista del secretari i atès que hi ha quorum suficient per fer la reunió, 

mantenim l’ ordre del dia previst però ajornem fins a la propera reunió l’aprovació de l’acta 

corresponent al mes de març 

 

2. Consell escolar 

La Begoña i la Laia comenten la reunió del Consell Escolar celebrada el passat 20 de març a 

l’escola: 

- Jornada de portes obertes i preinscripcions 

A la jornada de portes obertes va haver-hi un augment de tots els sectors participants, en 

diferents torns intercalats. 

La preinscripció del curs 2018-19 serà del 13 d’abril al 24 d’abril. 

A part de la jornada de portes obertes, també es segueixen fent entrevistes personals per 

totes les etapes educatives. 

Aquest curs s’ha incorporat la publicitat a les línies d’autobusos d’Esplugues i han introduït un 

qüestionari que han de contestar les famílies assistents per saber com han conegut l’escola. La 

majoria és per coneguts, alguns per la web i pocs per la publicitat als autobusos. 

 

- Documents: projecte de convivència i d’altres 

Les Normes d’Organització i funcionament del Centre (NOFC), que estan publicades a la 

intranet pels professorat s’han de modificar per afegir el programa TEI de Tutoria entre Iguals i 

perfilar les funcions de gerència. 

També estan modificant el programa de convivència i actualitzant el PEC (Projecte Educatiu de 

Centre). 

El Departament els hi demana el projecte TIC. 

I de cara al proper curs entra en vigència el PLA d’absentisme d’Esplugues (equip directiu) que 

també tindrà en compte les faltes de puntualitat, no només les faltes d’assistència. 

 

- Comissió de convivència i persona referent en temes de coeducació 

Va sortir publicat al DOGC que les escoles havien de tenir una comissió de convivència. 

Aquest primer curs estan fent la formació. 

S’ha de partir d’una diagnosis del centre. 

A nivell preventiu l’escola ja té dos projectes: Mediació escolar i TEI. 



Els àmbits d’intervenció de la comissió de convivència són el centre, l’aula i l’entorn. 

Per aprovar aquesta comissió, s’ha de passar pel Consell Escolar. 

A les NOFC del Villena surt que han d’haver-hi dos mestres/professors i un repressentant de 

les famílies. 

La persona de referència en temes de coeducació serà la Clàudia Fabra. 

 

- Pla Educatiu de l’Entorn 

PAE: tallers per l’ ESO de diferents temàtiques. Ofereixen uns tallers de molta qualitat. 

. Acompanyament a l’escolaritat. 

. Petits talents científics. 

.Intergeneracional: casal d’avis La Plana. 

.Consell d’Infants: implicar als alumnes com a ciutadans. 

.Audiència pública a l’ ESO (el demanaran pel proper curs). 

 

- Activitats i experiències del primer trimestre. 

Educació Infantil: espais d’aprenentatges (P3, P4 i P5 barrejats). 

Educació Primària: formació ‘més que mates’. 

ESO: aprenentatge – servei de 10 hores (BML, recapte d’aliments, Casal d’avis). 

Batxillerat: work experience. 

 

-  Seguiment del projecte arquitectònic del centre i de l’entorn. 

1a fase: documentar edifici, instal·lacions i detectar patologies. 

Abordar edifici globalment: 

- Col·locació fals sostre al soterrani (millora de l’acústica), això ja estava implementat. 

- Setmana Santa: primera fase aïllament acústic del gimnàs (folrar el perímetre). 

- Radiadors del menjador, es planteja per l’estiu. També s’està estudiant com millorar el tema 

acústic en aquest espai. 

- Estiu: paviment del pati d’infantil, canviar el cautxú (filtracions). 

- Reduir la part de la sorrera, es planteja per l’estiu. 

- Reforma de la Pineda i rampa (accés principal de l’escola per darrera). L’arquitecte ens 

planteja un espai edificable “sota” la rampa com espai de magatzem. I la rampa la “pensa” 

com a possibles terrasses de sorra, ciment... per a superar el terreny. Des de la comissió de 

pati -profesors i pares- recordem a la direcció que el curs passat els alumnes van fer moltes 

propostes, molt interessants i que s’haurien de tenir en compte a l’hora de fer el disseny 



definitiu d’aquest espai. D’altre manera seria menystenir la intensa feina feta i la il.lusió dels 

alumnes.  

- Construcció d’una rampa que porta a l’entrada de secretaria que s’està pensant en paral·lel a 

la façana perquè no sigui tan pronunciada. 

 

 

3. Rebuts AMPA 

A falta de confirmació definitiva per part de l’escola, els rebuts d’enguany de l’AMPA es 

passaran a les famílies a final d’aquest mes d’abril. 

 

4. Taller ganxet Festa major  

La Sole comenta que ja està organitzat i l’AMPA ha comprat el material pel taller de 

manualitats de la Festa major 2018. És un taller de ganxet que es durà a terme durant alguns 

dies dels mesos d’abril i maig i que tindrà la seva activitat final el dia de la festa major, el 12 de 

maig.  

Un grup de iaies i mares de l’escola ensenyarà a fer ganxet a tots aquells nens i nenes de 

l’escola que vulguin, els horaris de classes són els següents: 

 

Dijous 12 d’abril 

Dimecres 18 d’abril  

Dimarts 24 d’abril 

Dimecres 2 de maig 

Dijous 10 de maig 

De 17.15 a 18.30h 

 

Membres de l’AMPA es reparteixen els dies per estar present a l’activitat, preparar-la i recollir 

el material un cop finalitzada. 

Als alumnes de cinquè i sisè se’ls ha ofert participar en aquest taller en horari de migdia, s’han 

apuntat una vintena d’ alumnes per curs.  Pactarem amb l’escola i les àvies voluntàries l’horari 

mes convenient per fer l’activitat 

 



5. Torn obert de paraules 

Entre tots s’arriba a la conclusió que hi ha actualment a l’AMPA la necessitat de millorar la 

comunicació amb les famílies de l’escola per tal d’aconseguir la seva participació i implicació, 

sobretot, i ara es veu com a prioritari, en aquelles comissions que necessiten un relleu i una 

aportació extra d’esforç.   

 

 

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 

        

 


