
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 15 de DESEMBRE del 2015 

Identificació de la sessió 

Núm: 4 – Curs 2015-2016 
Data: 15 de desembre de 2015 
Horari: de 20:00 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents 

Jordi Macarrilla, President 
Soledad Domínguez, Vicepresidenta 
Javier Paredes, Secretari 
Maria Ventura, Tresorera 
Vocals:  

Laura Montoya  Mª Rosa Julia 
Noelia Belén 
Jordi Arregui 
Jaume García  Jordi Macarrilla (en digital) 
Josep Cardona  Jordi Arregui (en digital) 
Marc Moreno 
Mª Rosa Julia i Vilardell 
Marisol Casado  No ha vingut i no ha delegat. 
Montserrat Cabrero  Soledad Domínguez (en paper) 
Peggy Stark 
Rosa Domínguez  Mª Rosa Julia (en digital) 

 Grushenka Comas 
 Esther Fabra 
 Enrique del Campo 
 
 
 
Altres assistents: 
 Laia Arañó 
 Oscar Daza 
  
 
 
Ordre del dia 
 

1. Reunió amb el patronat 
2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
3. Felicitació de Nadal 
4. Jornada de Portes Obertes (27 de febrer) 
5. BML 
6. Torn obert de paraules. 
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Acords 
 

1. Reunió amb el patronat 

Jordi Macarrilla explica els la reunió amb el Patronat a la qual van assistir per part del Patronat: 
la Presidenta, Montse Bosch i com a vocals Àngela Marsal, Carme Miranda, Cristina Pla, 
Marisol Casado, Francesc Amat, Sergi Gil i Fede Sala; per part de l’AMPA: el President Jordi 
Macarrilla, la Vicepresidenta Soledad Domínguez, la Tresorera Maria Ventura, el Secretari 
Javier Paredes i com a vocals, Montse Cabrero i Mª Rosa Julià. 

Els temes tractats van ser els següents: 

- Explicació per part de l’AMPA de les diferents línies de treball. 
- Projecte de socialització de llibres: col·laboració del Patronat amb l’adquisició dels 

llibres de consulta. 
- Consulta de l’AMPA sobre les inversions econòmiques previstes a curt, mitja i llarg 

termini. 
- Consulta de l’AMPA sobre la desgravació de la quota al Patronat com aportació 

voluntària. 
- Situació de l’estudi de la baixa continuació dels alumnes de l’ESO cap a Batxillerat. 

La Presidenta del Patronat va felicitar a l’AMPA pel treball realitzat i es va comprometre en 
tractar de donar resposta a aquests temes en les properes reunions. De moment han transmès 
que el dimecres 16 de desembre de 2015 el Patronat es reunirà per començar a analitzar les 
nostres peticions. 

 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 3 del curs 2015-2015 celebrada el 10 de novembre de 
2015. 

Marisol Casado per primera vegada, a partir de l’Assemblea General del curs 2015-2016, no ha 
vingut i no ha delegat el vot. 

 

3. Felicitació de Nadal 

Oscar Daza presenta la seva proposta de Felicitació de Nadal desenvolupada amb la 
col·laboració de membres de l’AMPA. S’accepta per unanimitat que aquesta sigui la felicitació 
de nadal d’aquest any. Així mateix es decideix que el s’enviarà el divendres 18-12-2015 junt 
amb la reflexió demanant més civisme a les famílies que utilitzen el cotxe per venir a l'escola. 
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4. Jornada de Portes Obertes (27 de febrer) 

Es debat sobre la impressió de Flyers per entregar el dia de Jornada de Portes Obertes que es 
celebrarà el 27 de febrer de 2016. 

Marc Moreno presenta l’opció d’imprimir 2000 unitats per un preu de 90 €. Explica que és una 
impremta lligada a una família de l'escola. 

Noelia Belén considera que hi ha impremtes més econòmiques ja presentades per ella quan es 
va plantejar la necessitat d'imprimir aquests fulletons. Noelia Belén també exposa que s’ha de 
definir si volem fer comandes a pares de l’Escola, pel malestar que això pot generar en altres 
pares que potser treballen en el mateix sector i als que no se'ls demana pressupost perquè la 
Junta no coneix les professions de tothom. La comissió es compromet a revisar la proposta de 
Noelia tot advertint que no només s'ha de tenir en compte el preu sinó també la qualitat i el 
servei que ofereix cada empresa (entrega a domicili, qualitats de papers, etc..) La comissió 
demana llibertat per prendre una decisió o altre en aquest cas i s'aplaça per a un altre sessió la 
discussió sobre quina política hem de seguir en futures ocasions respecte a contractar o no 
serveis a famílies del centre. 

 

5. BML 

S’apropa el 28 de febrer i els equips inscrit han de començar a pensar que fer per recaptar els 
donatius. 

 

6. Torn obert de paraules. 

Explicació de Mª Rosa Julia de la no utilització dels llibres digitals a 4rt ESO. Queixa dels 
alumnes que no ha tingut resposta positiva per part de l’Escola, tot i que han començat a 
utilitzar-los. 

Noelia Belen considera que hem de demanar que a l’horari d’entrada/sortida no passin 
camions. La comissió de seguretat pren nota d’aquesta sol·licitud. 

 

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

El secretari       Vist i plau 

El president 
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