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ACTA DEL DIA REUNIÓ 9 de DESEMBRE del 2014 

Identificació de la sessió 

Núm: 4 – Curs 2014-2015 
Data: 9 de desembre de 2014 
Horari: de 20:00 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistència 

Jordi Macarrilla, President 
Soledad Domínguez, Vicepresidenta 
Javier Paredes, Secretari 
Laura Montoya, Tresorera  Delega vot a Jordi Arregui 
 
Vocals:  

Noelia Belén  Delega vot a Nuria Barberán 
Jordi Arregui 
Begoña Bover 
Josep Cardona  Delega vot a Jordi Arregui 
Marc Moreno 
Peggy Stark 
Jaume García 
Marisol Casado  Delega vot a Jordi Arregui 
Montserrat Cabrero 
Nuria Barberán 
Gemma Cabello 
Rosa Domínguez 
Marian Armenta 
Maria Ventura  Delega vot a Jordi Macarrilla 
Mª Rosa Julia i Vilardell  Delega vot a  
 
 

 Altres assistents:  
Enric del Campo 
Esther Fabra 
Xavier Vélez 
Oscar Daza 
Miquel Tebar 

 
Noelia Belén, Maria Ventura i Mª Rosa Julia i Vilardell estan pendents de lliurar el seu 
document al Secretari. A la propera reunió es redactarà si ho han entregat o no. 
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Ordre del dia 

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

2. Reunió amb la direcció. 

3. Subvenció de l’Ajuntament d’Esplugues 

4. Regal de PENS 

5. Contingut WEB per fer-la pública. 

6. Modificar el document que el consell escolar entrega a l’Ajuntament 

7. Torn obert de paraules. 

 

Acords 

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

Queda aprovada l’acta de la sessió numero 2 del curs 2014-2015 celebrada el 14 d’octubre de 

2014. 

Queda pendent d’aprovar l’acta de la sessió numero 3 del curs 2014-2015 celebrada el 11 de 

novembre de 2014 ja que s’ha de canviar les persones de contacte de la comissió de menjador. 

 

2. Reunió amb la direcció. 

Dijous 4 de desembre de 2014 es van reunir a l’Escola: 

- Per part de l’AMPA: Jordi Macarrilla, Soledad Domínguez i Laura Montoya. 

- Per part de l’Escola: Gemma Boix i Jordi Collado. 

Amb l’objectiu de presentar el nou equip de membres de la Permanent i començar a 

intercanviar idees a partir de l’enquesta realitzada per l’AMPA el curs anterior. 

Temes tractats i acords arribats: 

- Socialització de llibres. L’AMPA expressa la necessitat de disposar un espai en la vitrina 

que hi ha a la porta. L’Escola proporciona aquest espai amb la condició d’entregar la 

documentació a penjar a secretaria abans. 

- Socialització de llibres. L’AMPA expressa la necessitat de duplicar l’espai 

d’emmagatzematge de llibres a partir de juny de 2015. L’Escola dona una primera 

opció que és deixar els llibres a les classes, sempre i quan estigui sota clau, afegeix 

l’AMPA. L’Escola valorarà altres opcions d’aquí a juny de 2015. 

- Socialització de llibres. L’AMPA expressa la necessitat de tenir les llistes de les classes 

que participen al projecte de socialització, només per assignar el número de llibre amb 

número de llista de cada nen, i planteja que les famílies poden signar un full perquè 
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deixin aquestes dades sense problema. Queda pendent de preparar una proposta de 

full i presentar-la a l’Escola. 

- Manteniment del centre i seguretat. L’AMPA trasllada la inquietud pels missatges que 

li arriben de diferents pares/mares respecte a l’estat d’algunes instal·lacions. L’Escola 

confirma que te un llistat d’obres pendents d’execució, però alguns problemes no 

tenen simple solució. Es compromet a facilitar a l’AMPA còpia del llistat. 

- Manteniment del centre i seguretat. L’AMPA explica propostes  per fer del temps de 

pati (especialment migdia) un espai educatiu. A més a més l’AMPA entrega una còpia 

de les conclusions de l’Estudi de la Fundació Bofill sobre patis educatius i exemples 

concrets del que fan altres escoles (Sadako) en aquesta línia. L’Escola està pendent de 

valorar la informació lliurada. 

- Secundària. L’AMPA trasllada a l’Escola la seva voluntat d’executar algun projecte que 

els beneficiï. Tot i que es intercanvien idees, la gran majoria relacionades amb els 

sistemes informàtics, no s’arriba a cap acord en aquesta primera reunió. 

- Batxillerat. L’AMPA i l’Escola comparteixen la preocupació per la baixada d’alumnes 

quan arriben a batxillerat. L’Escola demana a l’AMPA ajudar per arribar a conèixer els 

motius, mentre que per la seva banda continuaran treballant per reduir el nombre de 

baixes. 

- Obres a l’entorn/escola. L’Escola explica que depenen de les constructores i de 

l’Ajuntament per començar les obres. L’AMPA fa notar a l’Escola que l’Ajuntament diu 

el contrari i que sosté que les obres, el seu finançament i el seu calendari depenen 

únicament de l’escola.  

- Menjador. Davant la intranquil·litat que han expressat alguns pares/mares, l’Escola 

ofereix als membres de l’AMPA a menjar algun dia a l’Escola. També ofereix a l’AMPA 

a reunir-se amb l’empresa Eurest, responsable del menjar de l’Escola, perquè ens 

expliquin amb quins criteris elaboren els menús. 

- Festa Major. Tant l’AMPA com l’Escola estan d’acord en que és necessari planificar les 

Festa Major amb temps. L’Escola transmet la seva satisfacció per la festa major de 

l’any passat i de la molta i variada oferta que va facilitar l’AMPA. L’AMPA proposa 

aprofitar la restauració de la geganta per intentar que els pares la treguin per la festa 

major de l’escola, a la festa major d’Esplugues i amb els gegants d’Esplugues. Així 

mateix l’AMPA també explica que hi ha una proposta per fer un grup de “batukada”. 

- Regal. L’AMPA ofereix a l’Escola 3 “Inventor's box”, una caixa per cada etapa a la que 

va dirigit. L’Escola recull la informació.  

 

3. Subvenció de l’Ajuntament d’Esplugues 

Nuria Barberán explica que es demanarà la subvenció a l’Ajuntament d’Esplugues abans de 

final d’any. 

Nuria Barberán ofereix la possibilitat d’afegir al pressupost una quantitat pel projecte Escola 

de Pares. 
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El debat està si en sumar tots dos temes podem perdre el % de subvenció. 

Al final es decideix deixar només la subvenció pel projecte de socialització. 

4. Regal de PENS 

L’any passat ja es va crear un debat de SI/NO continuar regalant els PENs. Es va decidir no 

canviar de moment. Aquest any surt a debat un altre cop i el resultat és: 

- 11 membres de la permanent aposten per NO continuar regalant els PENs. 

- 8 membres de la permanent aposten per SI continuar regalant els PENs. 

Hi ha altres propostes on aplicar aquest pressupost, com per exemple la de Josep Cardona de 

fer un taller d’impressora 3D. Però finalment es decideix no substituir els PENS per cap altre 

proposta. Aquest pressupost es queda pendent d’assignar en el pressupost del 2014-2015. 

 

5. Contingut WEB per fer-la pública. 

En aquest moment la Web encara no té tot el contingut per fer-la pública. A la propera reunió 

s’aprovarà ja el contingut i es podrà fer pública. 

 

6. Modificar el document que el consell escolar entrega a l’Ajuntament 

Els representants dels Consell Escolar han de saber que s’ha de modificar el document a 

entregar a l’Ajuntament. 

 

7. Torn obert de paraules. 

S’aprova fer la comunicació de Nadal. Es farà la propera setmana des del sistema de Mail de 

Gmail utilitzat fins ara. Les següents comunicacions, de gener en endavant, es faran utilitzant 

el nou sistema dissenyat per la comissió de comunicació, que possibilitarà fer seguiment de les 

persones que no vulguin rebre informació. Per a aquesta propera tramesa, el contingut serà 

com a mínim: 

- Aportació a la campanya de recollida d’aliments. 

- Conferència de la Maria Jesús Comellas. 

Jordi Arregui comunica que considera important que augmenti el nombre de famílies 

participants a l’AMPA. Montserrat proposa que un cop un tingui clar això es faci mitjançant els 

delegats de les classes. 

Miquel Tebar pregunta a l’AMPA per la situació dels ordinadors i presenta la seva queixa 

davant la resposta de l’Escola. L’AMPA explica la versió que té a partir de la seva reunió amb 
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l’Escola: la vida útil de l’ordinador inferior a 4 anys és un problema real i explicat, i això amoïna 

tant a l’Escola com als pares/mares i per això l’Escola està buscant solucions pels futurs cursos. 

Marc Moreno proposa que per la propera cada comissió entregui un Calendari Anual amb les 

dates clau dels seus objectius. 

L’Escola de pares es reunirà amb l’Escola pròximament per tancar el calendari de l’any vinent 

de ponències. 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

El secretari       Vist i plau 

El president 

 

 

 


