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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 10 de NOVEMBRE del 2015 

Identificació de la sessió 

Núm: 3 – Curs 2015-2016 
Data: 10 de novembre 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  Delega vot a Noelia. Document entregat 
Noelia Belén 
Jordi Arregui 
Begoña Bover 
Josep Cardona 
Marc Moreno 
Peggy Stark 
Jaume García 
Marisol Casado No delega vot. 
Montserrat Cabrero 
Nuria Barberán No delega vot. 
Gemma Cabello  No delega vot. 
Rosa Domínguez 
Marian Armenta  Temporalment suspesa. 
Mª Rosa Julia i Vilardell 

  
Altres assistents: 
 Oscar Daza 

Silvia Navarrete 
 Grushenka Comas 
 Esther Fabra 
 Sergio Maza 
 Laia Arañó 
 Mª Luz Sánchez 
 
 
Ordre del dia 

 

1. Presentació dels membres i dels nous vinguts 

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

3. Assemblea General 

4. Comissions 
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5. Resum reunió amb el Consell Escolar 

6. Resum Reunió Escola de Pares – Psicòlogues de l’Escola. 

7. Enquesta final de curs passat, document a entregar a direcció. 

8. Festa Major: espais AMPA. 

9. Reunió Patronat: ordre del dia. 

10. BML. Participació i recollida de diners. 

11. Justificació subvenció Ajuntament Esplugues. 

12. Tancament compres Catalunya Caixa 

13. Torn obert de paraules. 

 

 

 

 

 

Acords 

 

1. Presentació dels membres i dels nous vinguts 

S’informa als pares/mares nouvinguts del funcionament de la associació. 

 

 

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

 S’aproven les actes de les 2 primeres sessions del curs 2015-2016 celebrades el 15 de 

setembre de 2015 i el 13 d’octubre de 2015. 

Marc Moreno i Gemma Cabello no va assistir a la sessió del 13 d’octubre i tampoc va delegar 
vot per segona vegada consecutiva.  
 
Marisol Casado ha entregat la seva delegació de vot de la sessió del 13 d’octubre. 
 
Nuria Barberán no va assistir a la sessió del 13 d’octubre i no ha delegat el vot per primera 

vegada. 

 

 

3. Assemblea General 

Es proposa el dimarts 01 de desembre de 2015 a les 20 hores per la propera assemblea 

General del curs 2015 – 2016. Es aprovada aquesta data per unanimitat. 
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4. Comissions 

Comissió Comunicació i IT 

Objectius 
 

 Continuar millorant la web. Utilitzar el calendari per a indexar les activitats 
AMPA 
 
Millorar la comunicació amb els delegats que no siguin membres de la junta 
de l’AMPA. Hem començat a provar sistema whatsApp, a veure com resulta. 
 
Flyers AMPA (aprofitar disseny ja fet) per a portes obertes/famílies noves. 
Tirades curtes. 
 
“Merchandising” AMPA. Varies possibilitats: 

 Dissenyar samarreta que identifiqui els membres junta per a ocasions 
especials (Festa Major, BML, sortides de la geganta). 

 Dissenyar samarreta que identifiqui totes les famílies nens com a 
membres del centre (com la del 75 aniversari però que no caduqui). 

 

Explorar noves formes de comunicació amb les famílies I potenciar les ja 
existents (apartat En família al web, gran desconegut) per implicar-les més 
enllà de l’enquesta (1 cop a l’any). No només perquè és queixin. També 
perquè ens diguin què els agrada de l’escola-. Aquesta darrera reflexió ha de 
servir també per a completar l’enquesta. 

Pressupost demandat: 900 – 1000 € 

Membres 
 

 Soledad Domínguez 
Oscar Daza 
Marc Moreno 

 

 

Comissió Menjador 

Objectius 
 

 Seguir amb les comunicacions establertes el curs passat amb l'escola, 
observacions a l'hora de dinar, tenint present que ens queda fer l'observació a 
l'etapa d'infantil. 
 
Fer un seguiment de les propostes que vam fer el curs passat: reciclatge dels 
envasos, aigua mineral, etc. 
 
Fer una reunió amb la responsable dels menús (nutricionista) de l'empresa: 

 Proposar millores en la qualitat i la varietat del menú mensual 
(Escolarest té tres menús diferents i el del Villena és el menú amb més 
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carn dels tres). 

 Fer públic a la web el menú d’intoleràncies i al·lèrgies (sabent que 
només els que porten certificat mèdic el podran exigir). 

 Valorar la possibilitat de fer servir menjar ecològic o de proximitat. 
 
Valorar la possibilitat d'oferir a les etapes d'ESO i Batxillerat el plat combinat 
per tal d'abaratir costos (A l'escola Alemanya ho fan per 3,30). 
 
Pressupost demandat: 0 € 

Membres 
 

 Esther Fabra 
Noelia Belén 
Laia Arañó 
Isabel Díaz 
Javier Paredes 

 

 

Comissió Econòmica 

Objectius 
 

 Elaboració pressupost 2015_2016. 
 
Tancament pressupost 2014_2015. 
 
Col·laboració amb la resta de comissions i més específicament amb les de 
Socialització de llibres, Escola de Pares i Festes. 
 
Vetllar pel pressupost i portar el control dels cobraments i pagaments de 
l’AMPA. 
 
Col·laborar i controlar la recepció i justificació de la subvenció sol·licitada a 
l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
Revisió i control dels cobraments de les quotes anuals dels socis. 
 
Revisió i control dels cobraments de les quotes projecte socialització. 
 
Analitzar/valorar les possibles col·laboracions econòmiques que es poguessin 
sol·licitar per part de l'escola o el Patronat. 
 
Pressupost demandat: 500 € 

Membres 
 

 Maria Ventura 
Jordi Macarrilla 
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Comissió d’Urbanisme i Seguretat 

Objectius 
 

 Mantenir vigilància sobre evolució obres entorn i com aquesta pot afectar a la 
seguretat. 
 
Estudiar problemes de seguretat que arribin a l’AMPA i fer propostes de 
millores. 
 
Pressupost demandat: 0 € 

Membres 
 

 Jaume García 
Jordi Macarrilla 
Begoña Bover 

 

 

Comissió Socialització de Llibres 

Objectius 
 

 Continuar el projecte de socialització, incorporant els alumnes nascuts l’any 
2010 (ara a p-5). Es convocarà als pares passat nadal per presentar-los els 
detalls. 
 
Estendre el projecte de socialització als alumnes nascuts l’any 2007 (ara a 4art 
de primària). Es demanarà a les famílies de cursos superiors si volen cedir 
llibres de 5è i hem de valorar amb l’escola quins altres llibres incorporem 
(diccionari anglès, mates...) 
 
Valorar petició subvenció de l’Ajuntament i insistir al Patronat de la Fundació 
Carme Serrallonga per comprar llibres de consulta (diccionaris i altres) per als 
cicles mitjà i superior de primària. Els llibres quedarien de manera permanent 
a l’escola. 
 
Aconseguir que nous pares s’incorporin a la comissió per tal de garantir la 
viabilitat futura del projecte. 
 
Fer un millor repartiment de feines. 
 
Revisar números per mantenir condicions inicials del projecte: ha de ser 
sostenible. 
 
S’adjunta valoració econòmica de la incorporació dels actuals 3er i 4art, així 
com pressupost aproximat (queda condicionat a reunió amb l’escola per 
decidir quins llibres de 5è es socialitzen). 
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Pressupost demandat: 600 € 

Membres 
 

 Soledad Domínguez 
Esther Fabra 
Jordi Arregui 
Begoña Bover 
Jordi Macarrilla 
Montse Cabrero 
Josep Cardona 
Maria Ventura 
Grushenka Comas 
Laia Arañó 

 

Comissió Escola de Pares 

Objectius 
 

 Mantenir i fidelitzar els canals de cooperació amb l’Escola i el seu 
Departament de Psicopedagogia, per tal de recolzar i/o proposar les sessions 
informatives de la Comissió. 
 
Programar, com a mínim, una xerrada informativa cada trimestre. Programar-
les en diferents horaris per afavorir en la mesura del possible, la participació 
de tots els pares. 
 
Detectar àmbits d’interès en les famílies que ens permetin identificar noves 
inquietuds a les que poder donar resposta des de la Comissió.  
 
Fidelitzar la participació de les famílies en les activitats educatives que 
s’organitzin, intentant implicar, encara més, als cursos de secundària i 
batxillerat.  
 
Impulsar la difusió de noves metodologies, conceptes i experiències que 
s’estiguin duent a terme en l’àmbit educatiu.  
 
Fer visibles les funcions i tasques de la Comissió.  
 
Pressupost demandat: 1500 € 

Membres 
 

 Montse Cabrero 
Jordi Arregui 
Peggy Stark 
Rosa Domínguez 
Enric de Dios 
Silvia Navarrete 
Mª Rosa Julia i Vilardell 
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Comissió Protecció de Dades 

Objectius 
 

 Mantenir la base de dades dels associats complint la llei de LOPD.  
 
Incorporar des d’enguany els números de compte dels associats, per poder fer 
el cobrament del rebut per part de la mateixa AMPA.  
 
Mantenir contactes amb la consultoria Tarsys per qualsevol dubte o problema 
que pugui sorgir durant l'any sobre la protecció de dades.  

 

Pressupost demandat: 600 € 

Membres 
 

 Montse Cabrero 
Josep Cardona 

 

 

Comissió Festes 

Objectius 
 

 25è ANIVERSARI DE LA FESTA MAJOR. Volem una festa especial i a l’alçada de 
la celebració.  
 
Implicació dels alumnes d’ESO i Batxillerat. Buscar activitat i/o taller... que els 
“ enganxi “.  
 
Aportar activitats que tinguin com a mínim la gran acceptació dels anys 
anteriors. 
 
Realització del Taller AMPA, creiem que estimula la interacció famílies canalla i 
escola. Crea espais de convivència, en el moment del taller, i en l resultat del 
mateix (les manualitats queden a l’escola..)  
 
Visualització de l’AMPA i de la seva participació/col·laboració/implicació amb 
l’escola i amb els pares/mares, nens/nenes que formem part del Villena. 
Aparador únic per l’AMPA per vendre’s i per explicar què fem, on ho fem, 
quan ho fem, però sobretot COM HO FEM!  
 
Crear vincles emocionals entre Escola i AMPA.  
 
Crear vincles emocionals entre els membres de l’AMPA . 
 
Conèixer les famílies en primera persona i escoltar-les. 
 
Veure “en directe” la satisfacció dels nostres nens/es i dels pares/mares tot 
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fent les activitats fetes a la Festa Major.  

 

Pressupost demandat: 3000 € 

Membres 
 

 Jordi Arregui 
Montse Cabrero 
Noelia Belén 
Silvia Navarrete 
Mª Rosa Julia i Vilardell 
Javier Paredes 

 

 

 

5. Resum reunió amb el Consell Escolar 

Montserrat Cabrero i Begoña Bover van assistir a la Reunió del Consell Escolar celebrada el 3 

de novembre de 2015. 

Ens fan als assistents un resum dels següents punts tractats: 

- Creació de la comissió de convivència. 

- Canvis a l’equip directiu i de professorat. 

- Viatges i Colònies. 

- Programacions i criteris d’avaluacions. 

- Assistent de conversa. 

- Objectius estratègics del curs. 

- Escola participativa: 

- 8 de gener de 2016 dia de lliure disposició. 

- Alternatives a la comprar de la roba esportiva. 

- Optatives de 4rt d’ESO. 

- Sortida de l’escola. 

- Menú Escolar. 

- Projecte de socialització de llibres. 

- Situació de les bres a l’entorn i a l’Escola. 

 

Rosa Domínguez pregunta si alguna persona va preguntar per la continuïtat de Batxillerat, Mª 

Rosa informa de que ella va preguntar-ho, però no va tenir resposta. 
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6. Resum Reunió Escola de Pares – Psicòlogues de l’Escola. 

Peggy, Enric i Jordi Arregui s’han reunit amb Noemi i Gemma Boix i exposen a la sessió d’avui 

els punts tractats: 

- Resum de la situació actual i els desitjos del futur. 

- Fer periòdicament aquest tipus de reunions per mantenir la relació entre les 

psicòlogues de l’Escola amb els membres de l’Escola de Pares de l’AMPA. 

- Afegir un temps de debat amb els pares després de les conferències, dirigit per l’equip 

de psicologia. 

- Propera sessió el dimarts 19 de gener del 2016. L’Escola de Pares de l’AMPA ha 

informat de possibles temes entre els quals l’Escola pot escollir.  

- L’AMPA aporta que existeix EDUCAWEB, referent Orientació Professional, i que abans 

participava amb l’Escola. L’Escola ho considera important tot i que actualment no té 

recursos per subcontractar. 

 

7. Enquesta final de curs passat, document a entregar a direcció. 

Ja s’ha entregat a la directora el resum revisat a la sessió anterior. 

Per la part de l’AMPA decidim penjar a la web la informació bàsica rebuda. 

 

8. Festa Major: espais AMPA. 

 

Festa Major: 21 de maig del 2016 (previst)  

Durada: Tot el dia  

Fil conductor: 25è aniversari Festa Major de l'escola  

S’està valorant per part de l’escola : Producció de samarretes del 25è aniversari Festa Major, 

monitoratge vigilància patí hora de dinar, mes tasques varies i múltiples durant tota la festa. 

Activitats que s’estan valorant: 

09:30 Cursa 

- Petits: franja d'edats? 

- Mitjans: franja d'edats? 

- Grans: franja d'edats? 

Itineraris? 

Dorsals? 

Diplomes? 
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Aportacions solidaries? 

Professors voluntaris per marcar itineraris? (armilles reflectants?) 

 

11:00 Partit futbol professors/alumnes 

12:00 Pregó 

Geganta (arreglar) 

Cap gros (La Vento?) 

Gegantó nou?? 

Bastons 

Diables 

 

13:00 Taller AMPA tot el dia 

13:00 Rocòdrom + Tirolina (Espai AMPA), fins les 18:00/19:00 

13:00 ???? (Espai AMPA) - Any passat espai ocupat per el Mag, proposta per el 25è: grup 

musical infantil: The Penguins Band??? 

14:00 Dinar de Cistella al menjador de l'escola 

14:30 Peli Sala Actes 3 

14:30 Jocs tradicionals de la Diputació al pati 

16:00 Coral i Cantània al menjador de l'escola 

16:30 ???? (Espai AMPA) - Any passat espai ocupat per les Bombolles 

17:00 Contacontes (Sala Actes) 

17:30 Taller HIP-HOP 

18:00 (Espai AMPA) Atabalats d'Esplugues (BATUKADA) 

18:30 Espectacle HIP-HOP 

Activitats de tot el dia: Taller AMPA 

Taller trenets 

Torneig escacs 

 

19:00 a 22:00 

Música 

Improvisació 

Cybee????? 

Tema BAR: 

begudes 
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entrepans 

dinar 

sopar??? 

cafès??? 

etc.. 

etc... 

 

Pròxima reunió festa major escola/AMPA: 17/12/2015 a les 17:00. 

 

9. Reunió Patronat: ordre del dia. 

Marisol ha transmet que el Patronat demana una reunió amb l’AMPA. 

L’ordre del dia ho marca l’AMPA. 

Junta Permanent assistents mínim, màxim 2 persones més.  

Proposta inicial de l’ordre del dia, que no definitiva: 

- Socialització Llibres / Festa Major / Escola de Pares. 

- Situació Econòmica Escola i Patronat. 

- Enquesta / Estudi de la gent que marxa a 4rt ESO. 

- Futur del Batxillerat. 

- Obres al pati. 

- Com es vol modernitzar l’Escola = projecte pedagògic. 

 

10. BML. Participació i recollida de diners. 

No hi ha l’èxit que l’any passat. 

Creiem que l’any passat al ser tant precipitat va ser que siguem molt insistents. 

Farem una samarreta AMPA que es podrà portar a la BML. Es mirarà amb l’empresa Aquaroyal. 

 

11. Justificació subvenció Ajuntament Esplugues. 

No demanem. 

 

12. Tancament compres Catalunya Caixa 

Estem pendents de tancar la compte. 
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13. Torn obert de paraules. 

Grushenka Comas pregunta si sabem el mínim de persones que han d’haver per fer 

l’extraescolar de natació, perquè diu que l’Escola no ho ha ofert perquè hi ha poca demanda 

d’aquesta extraescolar. 

Rosa Domínguez pregunta si els delegats han d’enviar un resum de la sessió d’avui. Soledad 

explica que no existeix un protocol però que el mitja de comunicació que volem utilitzar és la 

web. 

Jordi Macarrilla , President, exposa als assistents que l’Escola espera de l’equip AMPA més 

tasques i desenvolupaments, així que demana participació de tots els vocals. 

 

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

El secretari       Vist i plau 

El president 

 

 


