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ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 10 D’OCTUBRE DEL 2017 

Identificació de la sessió 

Núm: 2 – Curs 2017-2018 
Data: 10 d’octubre de 2017 
Horari: de 20:00 a 22:00 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents: 

Soledad Domínguez, Presidenta 
Jordi Arregui, Vicepresident 
Javier Paredes, Secretari 
Josep Cardona, Tresorer 
Vocals:  

Grushenka Comas  
Noelia Belén 
Marc Moreno  No assisteix. Pendent rebre renúncia com vocal. 
Montse Cabrero 
Rosa Domínguez  No assisteix. Pendent rebre renúncia com vocal. 
Silvia Navarrete 
Laia Arañó  
David Escué 
Marcel Sànchez 
Begoña Bover 
Hugo Rivero 
Olga Gonzalez 

 

Altres Assistents: 
Jordi Macarrilla 

 

 

Ordre del dia 

 

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

2. Escola de Pares      10’ 20:10 

3. BML       10’ 20:20 

4. Comissions: objectius, integrants i pressupostos 60’ 21:20 

5. Assemblea General     10’ 21:30 

6. Torn obert de paraules.     10’ 21:45 
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Acords 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 1 del curs 2017-2018 celebrada el 12 de setembre del 
2017. 
 

2. Escola de Pares       

Montse informa que la propera Escola de Pares està prevista pel dimecres 25 d’octubre a les 

17:15. Serà una xerrada sobre alimentació saludable.  

Per principis de febrer està previst fer una Escola de Pares dirigida per Jordi Jubany, autor del 

llibre Hyperconnectats?: Educar-nos en un mon digital. Aquesta xerrada ens ensenyarà a com 

gestionar les noves tecnologies. Està prevista fer-la a las 19:30, però no està confirmat. 

La comissió per la 3ª Escola de Pares ha valorat passar la pel·lícula documental Most Likely To 
Succeed, que convida a la reflexió i revela les creixents deficiències dels mètodes d'educació 
convencionals en el món innovador d'avui. La idea és preparar un debat posteriorment a la 
pel·lícula documental. 
 
Per últim també està previst fer una xerrada pels alumnes entre 15 i 18 anys. Aquesta serà 
dirigida per l’Institut Guttmann segons el seu programa Game Over, el qual  
és un programa de prevenció d'accidents de trànsit que té com a objectiu sensibilitzar els joves 
amb la finalitat que desenvolupin comportaments responsables, adoptin actituds de prudència 
i prenguin les mesures de seguretat necessàries en conduir un vehicle de motor i en practicar 
activitats esportives o de oci que comportin un risc. 
 
Aquestes propostes es treballaran amb l’Escola durant l’octubre. 

 

3. BML        

Tal i com va comentar Jordi a la darrera reunió hem de decidir que fem aquest any. Es 

plantegen 3 opcions: 

a) Fer lo mínim: obrir equips i gestionar-los. 

b) Igual que a) més fer la venta d’algun producte. 

c) Igual que a) més fer un dia a l’Escola amb activitats extres i aprofitar per recaptar. 

Es fa vota cada una de les opcions i el resultat és que guanya l’opció a) amb 6 vots. En segona 

posició queda l’opció c) amb 5 vots; i a part hi ha 2 abstencions. Noelia afegeix que si l’Escola 

s’implica en l’organització d’alguna activitat conjunta es replantejarà el seu vot. 
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4. Comissions: objectius, integrants i pressupostos  

No estan definits els objectius, integrants i pressupostos de les comissions. A la reunió es 

decideix que al proper curs es fusionaran la comissió Protecció de Dades amb la comissió 

Comunicació IT. 

 

5. Assemblea General      

L’assemblea General s’ha de convocar 10 dies d’antelació. Normalment es fa durant el 

novembre. Es decideix convocar-la un cop que totes les comissions hagin definit els seus 

objectius, integrants i pressupostos, i l’hagin fet arribar al secretari de l’AMPA. 

 

6. Torn obert de paraules.      

Sole transmet la relació d'actuacions i obres efectuades durant l'estiu de 2017 que l’Escola li ha 

fet arribar. El llistat està dividit en Material i Obres/Manteniment. 

Material: 

- Compra monitor 70’’ per projecte Laboratori Ciències 

- Renovació 2 projectors LED per aules de l’ESO 

- Renovació ordinadors Sala Professors i Sala petita Biblioteca 

- Instal·lació micro menjador 

- Instal·lació micro secretaria 

- Fase 1 prova: Col·locació adhesius solars amb filtre UV a les aules A22, A32, A42 i A38 - 

reducció reflexes i quantitat de llum per treballar millor amb ordinador i projectors, 

millora aïllament tèrmic. 

- Col·locació de cortines-foscurit aules 3a planta 

Obres/Manteniment: 

- Repicat i sanejament part interior claraboies gimnàs. 

- Plantació 4 moreres blanques fruitless al pati gran. 

- Tractament de totes les esquerdes aparegudes al paviment pati gran. 

- Pintat slurry, línies i escut escola de la pista esportiva pati gran. 

- Col·locació al pati gran d'un nou armariet ferro forjat a la  cantonada oposada al que 

hem tingut sempre per poder tenir un altre punt de llum de cara a la festa major i 

activitats futures que es facin al pati. 

- Reparació pladur sostres entrada infantil i vestuari noies. 

- Reparació desperfectes i pintura vestuari nois. 

- Adequació i sanejament laboratoris per poder iniciar el projecte Laboratori Ciències. 

- Nova distribució i renovació armari Laboratori Tecnologia per aprofitar 

l'emmagatzematge i ordre del material. 
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- Col·locació de rocòdrom horitzontal al pati Infantil. 

- Arranjament paviment cautxú pati infantil abans no es posi el paviment continu i es 

faci la pertinent impermeabilització amb el canvi de la nova recollida d’aigües pluvials. 

- Reparació de baixants a la 4a planta malmesos per filtracions i goteres  

- Pintat d'aules, reparació de portes i esquerdes sostres i parets de tota l'escola. 

Per altra banda, l’Escola s’ha compromès a compartir amb l’AMPA i la comunitat educativa el 

calendari amb les properes actuacions de seguida que ho tingui. 

Per últim, l’Escola ha informat a l’AMPA que: 

- Hi ha hagut el canvi d’una de les psicòlogues. 

- Han fitxat a altre persona per fer la tasca de responsable de laboratori amb l’objectiu 

de fomentar la cultura científica. Així mateix s’han modernitzat les instal·lacions. 

- Estan intentant fer una inversió que consisteix en comprar impressores 3D per a 

utilitzar-les com eina de treball, però de moment la inversió no està aprovada. L’Escola 

ha sol·licitat a l’AMPA si vol col·laborar amb aquesta inversió.  

 

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

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        

 

 

 

 

 

 


