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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 02 DE MAIG del 2017 

Identificació de la sessió 

Núm: 9 – Curs 2016-2017 
Data: 02 de maig de 2017 
Horari: de 20:30 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents: 

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

Grushenka Comas 
Noelia Belén 
Marc Moreno  No assisteix per quinta vegada. Delega vot a Soledad Domínguez. 
Montse Cabrero 
Rosa Domínguez  
Silvia Navarrete 
Laia Arañó  No assisteix per segona vegada. No delega vot per primera vegada. 
David Escué 
Marcel Sànchez 
Begoña Bover 
Hugo Rivero 
Olga Gonzalez 
 

  
Altres assistents: 

Isabel Diaz 
Yolanda Oliver 
Alberto Pérez 
 

 

Ordre del dia 

 

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

2. Festa Major      20’  

3. Comissió Pati      20’  

4. Escola de Pares      05’  

5. Comissió Menjador     20’  

6. Torn obert de paraules.     20’  
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Acords. 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 8 del curs 2016-2017 celebrada el 4 d’abril del 2017 
aplicant dues correccions, la nova avaluació de primària a l’apartat 8. Consell Escolar, i el 
nombre de samarretes venudes de la talla 10-12 a l’apartat 3. Control Samarretes BML. 
 

2. Festa Major       

El Planning és el mateix que el presentat a la darrera sessió. 

S’està avaluant que la sortida de la cursa sigui des del pati. 

Hi ha 5 accions que organitza l’AMPA: 

- Cursa. 

- Taller Ampa. 

- Cabaret Patufet. 

- Gresca Fresca. 

- Batucada. 

Es necessiten voluntaris per cada activitat per tal de gestionar l’activitat amb el proveïdor. El 

taller AMPA necessitarà més voluntaris. Es crearà un DOODLE pels diferents horaris del taller 

més la tasca de vendre samarretes.  

Hugo s’apunta al cabaret patufet. 

Marcel s’apunta a la Gresca Fresca. 

L’Escola recorda a l’AMPA que hem de fomentar l’ús del bar. 

 

3. Comissió Pati 

La comissió ha estat buscant preus de materials, i en concret el preu de les pintures per 

l’activitat d’aquest dissabte al matí. 

La comissió també demana que el que vingui dissabte porti eines per pintar: rodets, pinzells, 

brotxes, ... 

La comissió encara no té data de propera reunió de la comissió mixta Escola-Ampa. 

David mostra el que es pintarà aquest dissabte a l’Escola. 

La comissió consulta a la Junta si considera oportú que vinguin els alumnes a ajudar, però no hi 

ha consens. L’opció queda oberta a que cadascú faci el que consideri. 
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4. Escola de Pares 

Rosa explica que és el dia 9 de maig. El mateix dia els alumnes de 4rt ESO i Batxillerat estaran 

amb Fran Rojas i després els pares amb Colomer. Es debat com potenciar l’assistència a la 

Xerrada. Es pacta fer mail recordatori i avís als grups de whatsapp de la xerrada.  

 

5. Comissió Menjador 

Noelia informa que el 7 d’abril vam rebre un mail de l’Escola dient que ja tenien el resultat de 

la Generalitat del PreMe. Noelia presenta i explica l’informe de la Generalitat. 

Noelia diu que això ha fet que l’Escola estudiï amb Scolarest els menús i de fet el mes d’abril ja 

s’han vist canvis.  

Isabel ha estudiat el menú de maig i ho valora positivament. La comissió espera que això es 

mantingui i ells vigilaran per a que això sigui així. L’Escola ha dit que enviarà el menú de maig a 

la Generalitat també. 

 

6. Torn obert de paraules 

Montse diu que ha arribat una convocatòria per demanar subvencions a la diputació per les 

AMPAs. El termini és el 22 de maig. Els membres amb experiència anterior consideren que 

l’esforç que comporta amb el que donen no compensa, però es dóna l’opció per si algun de la 

Junta considera que ho hem de fer i té temps per fer-ho. Com que no surt cap voluntari queda 

descartada la sol·licitud de la subvenció. 

Yolanda presenta un informe referent a les propostes de millora d’urbanització adjacent a 

l’Escola.  

- Accessos i viabilitat: 

o Millora de la visibilitat en el pas de vianants. 

o Canvi de la ubicació de l’estacionament de les motocicletes. 

o Zona reservada puntualment per facilitar la baixada dels alumnes dels vehicles. 

- Millores a llarg i/o curt termini. 

o Aixecament del pas elevat del carrer Professor Barraquer. 

o Accés d’escales. 

o Zona de jocs. 

o Esporga de processionària. 

- Durant les obres: 

o Interlocutor entre l’ajuntament i l’escola i, si s’escau amb la contractista. 

o Prohibició de circulació en hores puntes. 

o Manteniment de les obres amb tanca. 
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Yolanda pregunta com volem gestionar l’informe. D’inici considerem que hem d’enviar-ho a 

l’Escola i a l’Ajuntament, però la Junta acabarà de pensar-ho millor. 

Begoña transmet els llibres que l’Escola no ens ha tornat, i per tant haurem de revisar bé a les 

classes corresponents així com l’armari on s’emmagatzemen: 

- 1er B Primària.  

o El pirata i la princesa nº 10 corresponent a l’alumna Ariadna López. 

o El cargol fredolic nº 23 corresponent a l’alumne Jorge Unión Velasco. 

- 4rt A Primària. 

o Guillermo el travieso nº 24. Hem deixat el nº 30 per a que l’alumne pugues 

treballar. 

Per altra banda tots els contes amb lletres de 2on Primària no s’han recollit perquè els nenes 

els estan llegir encara. 

 

 

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

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        

 


