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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 12 DE SETEMBRE DEL 2017 

Identificació de la sessió 

Núm: 1 – Curs 2017-2018 
Data: 12 de setembre del 2017 
Horari: de 20:30 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents: 

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

Grushenka Comas  No assisteix per primera vegada, delega vot a David. 
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  No assisteix ni delega vot per primera vegada. 
 

  
Ordre del dia 

 

1. Entrega llibres socialització    60’ 9:00 

2. Informe enquesta pares    10’ 9:10 

3. Preparació assemblea i quotes    20’ 9:30 

4. Obres       10’ 9:40 

5. Reunions i Delegats     10’ 9:50 

6. Escola de Pares      10 10:00 

7. BML       10’ 10:10 

8. Torn obert de paraules.     10’ 10:30 
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Acords 

 

1. Entrega llibres socialització. 

Els llibres socialitzats s’han repartit per les classes. 
 
 

2. Informe enquesta de pares. 

Oscar Daza explica presenta un informe de l’enquesta realitzada als pares que avalua el curs 

2016-2017. En aquesta enquesta han participat 124 famílies.  

Soledad demana a Oscar que ordeni els suggeriments per temàtica per repartir a cada 

comissió. 

L’informe serà publicat a la web durant les properes setmanes. 

 

3. Preparació assemblea i quotes. 

L’assemblea serà al novembre. A l’assemblea s’haurà de decidir la quota a cobrar durant el 

curs. Per la propera reunió s’han de definir les comissions, els integrants, els objectius i els 

pressupostos. 

 

4. Obres. 

L’Escola ha informat a l’AMPA que durant l’estiu: 

- Han reparat el sostre del gimnàs i del vestuaris de les noies. 

- S’han plantat 4 arbres més, per tant, en total ara hi ha 8 arbres de l’espècie morera 

blanca fruitless. 

- S’han posat tendals provisionals per tenir el màxim d’ombra possible. 

- S’ha pintat el paviment del pati per evitar relliscar mentre es practiquen activitats 

físiques, i per que la llum solar no reflecteixi amb tanta força sobre el terra. 

Per la nostra part hem observat que s’ha posat una petita zona d’escalada. 

Soledad recomana a la Comissió, abans de dedicar molt temps al pati, parlar amb l’Escola per 

veure quina implicació tindrà, i en funció de la resposta actuar. 
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5. Reunions i Delegats. 

Sole expressa la necessitat de que voluntaris de l’Ampa estiguin present a les reunions 

pedagògiques de cada classe. A continuació es presenten els voluntaris sorgits: 

P3 – 24 octubre – Jordi Arregui 

P4 – 10 octubre – Marcel + Noelia  

P5 – 17 octubre – Grushenka  

1er Primària – Ja realitzada. 

2n Primària – 03 octubre – Fer. 

3er Primària  - 25 setembre – Lourdes i Sole 

4rt – 28 setembre – Montse  

5é – 26 setembre – Lis  

6é – no coneixem la data – Marisol i Maria.  

Les reunions seran a les 17:15. 

 

6. Escola de Pares 

Montse explica que la comissió ha començat a mirar temàtiques per aquest any. Algunes de les 

propostes que s'estan valorant són: 

- Xerrada de nutrició. 

- Xerrada sobre noves tecnologies, el nou marc digital i les famílies. 

- Cinefòrums. 

Falta concretar quines i planificar-les amb l’Escola. La intenció és que la primera Escola de 

Pares sigui a final d’octubre. 

Soledad sol·licita a la comissió que es tanqui durant el proper les dates per l’Escola de Pares de 

tot el curs. 
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7. BML. 

Jordi planteja que a la propera reunió s’ha de decidir si fem algun producte a vendre o no fem 

rés. En cas de que decidim de vendre, s’ha de decidir qui s’encarregarà i quins seran els 

membres que col·laboraran. 

 

8. Vacants al Consell Escolar. 

Marc Moreno i Rosa Domínguez causen baixa. A la Junta li consta que Rosa ho ha comunicat al 

Consell Escolar, però de Marc no tenim constància. Laia Arañó, com que va quedar a la reserva, 

ocuparà el lloc de Rosa Domínguez. Però quedarà una vacant fins a les properes eleccions que 

serà d’aquí a 1 any. Per tant, hi ha 1 any per a decidir qui es presenta. 

 

9. Torn obert de paraules. 

Marc Moreno i Rosa Domínguez causen baixa com vocals. La Junta està pendent de rebre 

document. 

La Junta informa que durant el període de vacances un grup de Pares, que s’han ajuntat per 

gestionar el transport en autocar dels seus fills, van posar-se en contacte amb l’AMPA per 

transmetre el seu malestar amb l’Escola degut a que aquesta li feia pagar una part del gual 

provocant que les quotes augmentessin més. La Junta va fer saber aquesta queixa a l’Escola, la 

qual ja l’havia rebut directament del grup de Pares. A la Junta li consta que finalment l’Escola 

ha informat al grup de Pares que no farà pagar una part del gual. 

 

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

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        


