AMPA ESCOLA SOBIRANS

2012-2013

Comença la reunió a les 21:00h del dia 23 de Gener de 2013 a
l´escola Sobirans.
Assisteixen:









-

Mireia Sanz
Mª Carme Cardoso
Yolanda Bernabé
Sonia Olivares
Naira Tortajada
Gemma Rueda
Maria Ballester
Marian
Silvia Rodriguez
Andrea Martínez

ORDRE DEL DIA:
-Consell Escolar
-Gegantó
-Colònies
-Panera / Lots Nadal
-Varis

1. Consell Escolar. Es confirma que Yolanda ha sortit escollida
per 17 vots a favor.
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2. Gegantó. Desde direcció demanen que no posem direcció
com qui demana o informa en la documentació que fem arribar
als socis, sinó posar “l´escola” i preguntar per l´Eva, cap
d´estudis o Teresa Villalmanzo (ampa). Demanaran pares
voluntaris per fer el Gegantó sobre el model escollit pels
alumnes, l´escola, l´ampa i la direcció. Hi haurà una comissió
de pares/mares per involucrar-se per treure el Gegantó per
les festes. Sobre aquest tema l´escola començarà el proçès de
selecció de vestuari i nom en breu. La construcció es farà per
mitjà d´un taller per a pares/mares i nens/es i creiem que el
bateig serà a la festa de fi de curs. Fem unes bases perquè la
Sonia proposi al professorat perquè el model escollit sigui
factible a realitzar en tres dimensions. Adjuntem carta
explicativa.
3. Colònies Cursos. La Stella vol que la festa final sigui

conjunta però 6è no està d´acord. Estan en negociacions.
S´oferirà a P5, 2º, 4art. i 6è la possibil·litat de vendre coques a
la porta del cole fora de l´horari escolar, però aquestes seran
comprades, no fetes a casa per les mares o pares. Hi haurà
una comissió de pares/mares encarregats. S´oferirà a la
Direcció de fer la festa final i el sopar en dissabte, el 15 de
Juny. Encara que tenim que mirar quan la faran el Sant Martí
perquè no pot coincidir pels monitors de les extra escolars.
4. Lots de Nadal. Encara hi ha 3 lots sense entregar.
Esperarem la data límit del 30 de Gener, com així es va decidir
i si no surten els guanyadors, entregarem els lots al Banc
d´aliments. El fet es publicarà al Batec.
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5. Varis. Comentem un petit problema a P5 sobre el paper de
wc. Es comenta que passa a altres cursos i ha passat altres
anys. Explicarem el fet a direcció perquè estiguin informats
que hi ha hagut mares disconformes en la forma d´actuació de
tindre o no paper wc als mateixos lavabos.
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la
reunió a les 22:30 hores, de la qual estenc aquest acta.
A Arenys de Munt, 18 de Desembre de 2012

LA PRESIDENTA

LA SECRETÀRIA

