
 

 

ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 03 DE MAIG DEL 2018 

Identificació de la sessió  

Núm: 9 – Curs 2017-2018 
Data: 3 de maig de 2018 
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 → No assisteix per 4ª vegada. No delega vot per 3ª vegada. 

Noelia Belén 

Montse Cabrero 

Silvia Navarrete 

Laia Arañó  

David Escué → No assisteix. Està suspès com vocal fins la propera assemblea. 

Marcel Sànchez 

Begoña Bover 

Hugo Rivero 

Olga González  

  

Altres assistents:  

Jordi Macarrilla  

Mireia Gonzalez 

 

 Ordre del dia: 

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

2. Festa Major                

3. Informe comissió menjador        

4. Aprovació disseny i pressupost fulletó i banderoles     

5. Torn obert de paraules           

 



Acords 

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

S’aproven les actes de les sessions números 7 i 8 del curs 2017-2018 celebrada el 13 de març i 
el 10 d’abril del 2018. 
 

2. Festa Major 

Montse explica l’horari establert a dia d’avui. 

Montse explica punt a punt les activitats de la Festa Major i va apuntant els voluntaris a cada 

activitat. 

Es decideix preparar divendres a la tarda tot el que sigui possible. 

 

3. Informe comissió menjador 

Laia i Noelia explica la darrera reunió amb l’Escola. La valoració general és que la reunió va 

anar bé. En primer lloc la comissió va reconèixer a l’Escola que estàvem satisfets, però que 

teníem una sèrie de propostes de millora. Aquestes propostes se li va transmetre a l’Escola. 

Aquesta va prendre nota i es va comprometre en estudiar canviar-ho. Les propostes fetes són 

les següents: 

• Compliment límit del Preme: llegum es dóna el mínim, una ració per setmana 

(alguna setmana per variar es podria oferir dues), o de carn vermella donen el 

màxim, tres racions per setmana (alguna setmana podrien no donar-ne). 

• Varietat en el peix, en el primer menú sempre és lluç (cuinat de diferents maneres, 

però lluç). 

• Al Preme i en diferents documents com: “L’alimentació saludable a l’etapa escolar” 

recomana cereal integral o semiintegrals, intentar introduir-los al menú en forma 

de pasta, arròs. 

• Menjar la fruita amb pell sense ser ecològica, no s’ha mirat el tema de pelar la 

fruita... 

• Estar al cas de cara al curs vinent del programa “Fruita a l’escola” 

• Introducció d’algun plat nou al menú, no s’han vist massa novetat encara. 

 

 

4. Aprovació disseny i pressupost fulletó i banderoles 

Sole mostra el tríptic dissenyat. Com que hi ha diferents opinions decidim que cadascú s’ho 

pugui mirar durant una setmana  i ha de fer arribar els comentaris. 

Per altra banda, informa que hi ha l’opció d’imprimir 200 o 500 còpies. Decidim imprimir 200 

unitats que costa 81 € 



Per últim, Sole exposa que hi ha l’opció de fer altre fulletó a entregar als integrants de l’AMPA 

que els animi a assistir a les reunions de cada mes i participar en les diferents activitats que es 

deriven de les reunions. Es debat, si aquest és el sistema més eficaç per captar aquests 

participants. A la propera reunió s’afegirà un punt a l’ordre del dia per decidir quin sistema o 

sistemes utilitzarem a l’inici del proper curs 2018-19. 

 

5. Torn obert de paraules 

Sole, segons l’acord arribat a la darrera reunió, ha traslladat a l’Escola una sèrie de preguntes 

sobre la intenció de les obres al pati. Sole llegeix la resposta escrita rebuda per part de l’Escola. 

Després d’escoltar aquesta resposta, els membres de l’AMPA que estan a la comissió 

decideixen que han de sortir de la comissió mixta amb l’Escola, però abans de fer-ho, li 

comunicaran a l’Escola la decisió i els motius, per si l’Escola fa alguna rectificació. La resta de 

membres de l’AMPA recolzen la decisió i actuacions que es derivaran. 

 

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 

        

 


