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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 04 D’ABRIL del 2017 

Identificació de la sessió 

Núm: 8 – Curs 2016-2017 
Data: 04 d’abril de 2017 
Horari: de 20:30 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents: 

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

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

  
Altres assistents: 

Isabel Diaz 
Silvia Zaragoza 
Fer Teijeiro 
Yolanda Oliver 
 

 
Ordre del dia 

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

2. Festa Major      15’ 

3. Control Samarretes BML    05’ 

4. Escola de Pares      05’ 

5. Seguretat      10’ 

6. Comissió Menjador     10’ 

7. Comissió Pati      15’ 

8. Consell Escolar      20’ 
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9. Mobilitat      20’ 

10. Torn obert de paraules.     15’ 

 

Acords 

 

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

S’aprova l’acta de la sessió numero 7 del curs 2016-2017 celebrada el 7 de març del 2017. 
 
 
 

2. Festa Major. 

Josep Cardona explica el Planning provisional de la Festa Major: 

 9.30 h Obrir el bar 

 10 h  Cursa 

 11 h  Torneig d’escacs, ping-pong, jocs 

 11.30-17.30 h  Taller AMPA 

 11.30 h Pregó, ball de cintes i bastons, diables, geganta i capgrossos 

 12- 13.30 h  Taller pintar cares,... 

 12.30 h Cabaret Patufet-Actuació d’animació (AMPA) Escenari Pati 

 13 h  Anunciar aperitiu Bar?? 

 14 h  Dinar de cistella. 

 14.30 h Pel·lícula i jocs per als petits- alumnes 3r ESO 

 16 h Actuació Coral 1r i 2n primària- Menjador 

 16.30 h Teatre 3r d’ ESO- Sala Actes? 

 17 h Gresca Fresca-Actuació d’animació (AMPA)- Escenari pati 

 18 h  Batucada 

 19 h  Partit futbol 

La comissió destaca que és important fer destacar que el bar estarà obert i que la recaptació 

serà pels fons del alumnes. 

El que es faci a partir de les 19 hores està pendent d’una enquesta que l’Escola està fent als 

alumnes d’ESO i Batxillerat. 

Falta definir com transmetre als assistents el que ha pagat l’AMPA. 
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3. Control Samarretes BML. 

La situació actual és la següent: 

Talles Comprades Restants 

S 60 14 
M 60 18 
L 60 35 
XL 60 25 
(06-08) 105 22 
(10-12) 105 18 
 450 132 

 

A la festa major aprofitarem per continuar donant sortida a les samarretes adquirides. De 

totes formes segurament sobraran les de major dimensió i haurem de pensar que farem. 

 

4. Escola de Pares. 

Rosa Domínguez explica que la propera Escola de Pares estarà adreçada a les famílies dels 

alumnes de Batxillerat i 4rt de l’ESO. El tema serà l’orientació acadèmica i professional. La data 

està pendent de confirmar. L’objectiu és fer 2 sessions el mateix dia, una primera sessió 

adreçada als propis alumnes de Batxillerat i 4rt de l’ESO dirigida per Fran Rojas, i 

posteriorment fer una segona sessió per les famílies dels alumnes a càrrec de Marta Colomer. 

Aquesta Escola de Pares sobre les competències és una oportunitat pels alumnes i les famílies 

que fa temps que l’AMPA buscava. Com AMPA hem de promoure per a que la sala estigui 

plena, entre tots hem d’informar a les famílies. Considerem que és millor esperar a apropar-

nos a la data de les sessions. Rosa mirarà si pot canviar l’horari per a que sigui a partir de les 19 

hores.  

Per controlar l’assistència prevista, Hugo proposa que es faci per inscripcions amb un límit de 

places. La comissió analitzarà aquesta proposta. 

 

5. Seguretat. 

L’arquitecte encarregat del projecte de revisió complerta de l’edifici és un membre del 

patronat organitzador de l’exposició parlaré a classe, Ricard Lobo.  

Estem a l’espera de concretar un dia per fer una visita de les instal·lacions amb Sergi, 

l’arquitecte, la directora i els diferents membres de la Junta. Quan tinguem una data 

proposarem que vingui la presidenta del Patronat. De la Junta anirà Jordi, Javier i algun altre 

membre que tingui coneixements. Marcel s’ofereix. 
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El motiu pel qual encara no hi ha data és perquè l’Escola està pendent de parlar amb els 

mestres per a explicar-li les accions que anem a fer. 

 

6. Comissió Menjador. 

Noelia explica que a febrer la comissió va escriure al Sergi (Escola) per demanar com estava la 

revisió dels menús de la PreMe per part de la generalitat i no va tenir resposta. Soledad per la 

seva part va insistir en una reunió amb l’Escola. 

A Soledad l’Escola li va transmetre que li havien fet una inspecció d’ofici i que estaven esperant 

el dictamen. A Noelia no li ha arribat aquesta explicació. 

La comissió ha demanat una altre reunió, però no li han concretat data. 

Al menú de març van detectar que hi havia dos dies seguits bacon i altre llegums (pèsols i 

mongeta blanc). Es va comunicar a l’Escola i es va demanar reunió altre cop. La resposta va ser 

que ho tractarien. 

La comissió transmet que l’Escola no està donant respostes satisfactòries, motiu pel qual 

sol·licita enviar una convocatòria de reunió pel darrer trimestre des del mail de l’AMPA. 

La comissió transmet també que ha rebut un mail per les colònies de 2n perquè el menú que 

van donar no era del tot adequat, hi havia arrebossats repetidament. Soledad considera que la 

comissió té raó, però proposa a la comissió que es centri en aconseguir un bon menú diari i no 

perdre sinèrgies en un cas puntual que es dona a l’any. 

Laia i Isabel informen que Sant Joan de Deu fa xerrades per a pares sobre temes específics de 

la salut infantil i que alguna d’aquesta podria servir com a Escola de Pares. La comissió recull 

aquesta sol·licitud i l’estudiarà. 

 

7. Comissió Pati. 

David explica la darrera reunió amb l’Escola feta el 30-03-2017, els punts tractats són els 

següents: 

- Entarimat de fusta. Després de vàries opcions analitzades la que més agrada als 
membres de la comissió mixta és fer un entarimat tocant a la paret en forma de 
semicercle una mica més elevat (45cm). Amb un parell d’escales es crea un escenari. 
Un parell de calaixos de fusta que cal veure com es posen per evitar xuts de pilota 
directes, serveixen per asseure’s. 

- Ombra del triangle. Està pendent de rebre ofertes i presentar-les al patronat. 
- Seguretat. Els elements de fusta que es col·loquin han de complir normativa, per això 

no podran superar els 50 cm, no podran estar a la línia de les porteries i hauran d’estar 
ben llimats per evitar estelles. 

- Jocs de Pintura al terra. Com que de moment no es pintarà la pista amb la pintura 
bona, s’ha decidit fer unes proves de jocs al terra que es poden pintar en alguna 
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jornada participativa amb famílies. La pintura al ser provisional la pagarà l’AMPA, i 
quan es repinti tot l’escola (patronat) posarà la pintura bona que és més resistent. Es 
decideix fer 3 jocs bàsics: 

o Un circuit de cotxes. 
o La xarranca. 
o 3 en ratlla. 

 
No hi ha data per la següent reunió perquè estan a l’espera a la visita de l’arquitecte. Per tant a 

la visita ha de venir alguna persona de la Comissió de Pati. 

La comissió informa que el pati d’Infantil no tenen intenció de canviar-ho aquest estiu, quan a 

la Junta anteriorment se li havia dit que aquest estiu es solucionarien les goteres que 

existeixen a causa d’aquesta pati. 

 

8. Consell Escolar. 

Montse i Begoña expliquen als assistents el contingut de la darrera reunió del Consell Escolar a 

la qual van assistir. Els punts tractats van ser els següents: 

- Valoració de la Jornada de Portes Obertes. Destacar que van agrair a l’AMPA la seva 

participació. 

- Preinscripcions. 

- Programa TEI. 

- Aprenentatge a Servei. 

- Projecte sobre excedent de menjar. 

- Participació al Programa Intergeneracional. 

- Fòrum de treball de recerca. 

- Escola amiga Sant Joan de Deu. 

- Apil·lo i Taps. 

- Pla d’eficiència energètica. 

- Batxillerat Dual. 

- Robòtica amb conjunt de la facultat de Matemàtiques. 

- Proves i copa Cangur. 

- Fundació La Pedrera. 

- Concurs de fotografia matemàtica. 

- Escola de Pares. L’AMPA insisteix sobretot sobre l’orientació professional. 

- Sant Jordi. 

- Aula Oberta. 

- Festa Major. 

- Cantania. 

- Cantata de Gospel. 

- Canvis de professorat. 

- Nova ordre d’avaluació de primària. Pels alumnes es posarà en marxa al darrer 

trimestre, mentre que a les famílies no li arribarà fins al proper curs. 
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Posteriorment, al torn de precs i preguntes es van tractar els següents punts: 

- Sol·licitud de que els alumnes de l’ESO puguin treure còpies dels exàmens. 

- Sol·licitud d’informació de les possibles intervencions a l’edifici per augmentar la 

seguretat a l’Escola. 

- Transmetre les queixes arribades a l’AMPA per la poca participació i celebració de 

certes festes tradicionals. 

- Estat del material de la piscina de la Bonaigua. 

- Consulta sobre el programa 1x1 d’ordinadors. 

- Sol·licitud d’informació sobre els sistema de valoració dels professors. 

 

9. Mobilitat. 

L’Escola valora positivament la evolució, tot i que reconeix que hi ha hagut algunes errades. 

Noelia diu que li han transmet que hi ha moltes places de motocicletes. La Junta creu que ho 

han fet per normativa. 

Soledad diu que han arribat 2 mails al AMPA amb el següent contingut: 

- Sol·licitud de Kiss&Ride i queixa de la zona de motocicletes. 

- Transmetre que la zona ha quedat be i demanar posar pivots per evitar que els cotxes 

aparquin on les motos o pas de vianants. 

Per altra banda hi ha una proposta per part dels assistents de fer un pàrquing a la porta per 

deixar als alumnes sense aturar els vehicles, però la Junta creu que l’Escola no vol que els 

alumnes de l’ESO estiguin en aquest horari recollint altres alumnes que deixen les famílies en 

aquest pàrquing. 

Yolanda transmet la següent queixa a la Junta respecte a les obres que s’estan fent al voltant 

de l’Escola: 

- El pas de vianants del carrer superior hauria de ser elevat. 

- Les obres i circulacions no poden ser a l’horari d’entrada i sortida de nens. 

- Les motos han d’estar de forma que no obstaculitzin la visió dels nens al creuar el 

carrer pel pas de vianants. 

La Junta considera que Yolanda té coneixements sobre la matèria i li demana que prepari un 

informe. 
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10. Torn obert de paraules. 

Soledad explica 2 missatges arribats al mail de l’AMPA: 

- El responsable del Teatre Zorrilla on actuen alumnes de l’Escola ens demana que fem 

difusió. Ho farem a la web de l’AMPA. 

- Silvia Zaragoza ens va enviar més informació a part de la de Ramon. L’Escola ha dit que 

està treballant i que trucaran a la fundació Adana. 

Silvia diu que amb tota la informació passada considera que l’Escola s’ha donat compte que 

això és habitual en altres escoles. 

Silvia fa la sol·licitud de que l’AMPA, amb la seva col·laboració, faci treball de recerca per 

l’Escola. Soledad explica que no tenim estructura ni capacitat per fer això. Silvia s’ofereix a 

l’Escola per a lo que necessitin. 

Soledad com portaveu de la Junta, amb l’experiència dels darrers anys, recomana a Silvia 

esperar resposta de l’Escola, i que si vol insistir a l’Escola ho faci personalment. 

 

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

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        


