AMPA ESCOLA SOBIRANS

2012-2013

Comença la reunió a les 20:45h del dia 18 de Març de 2013 a l´Escola Sobirans.
Assisteixen:
- Andrea Martínez
- Marian Campillo
- Mª Carme Cardoso
- Mireia Sanz
- Natàlia Castro
- Sonia Olivares
- Yolanda Bernabé

ORDRE DEL DIA:








Comissions de treball
Festa final de curs
Banc d’aliments
Telèfon mòbil AMPA
Venda de llibres
Gegantó
Canvi de poders Banc Sabadell

1. Comissions de treball
S´actualitzen càrrecs segons document adjunt.
2. Festa final de curs
Encara no està del tot organitzada, falten petits detalls i decidir el dia.
3. Banc d´aliments
Per majoria creiem que la millor opció es implicar a l´escola perquè implanti una setmana en
el que es treballi la solidaritat, cada curs al seu nivell, així els/les nens/es quan arribin a casa
ho parlin amb els/les pares/mares e implicar-los per portar aliments pel banc. Comentem la
possibilitat de que l´Anna, la noia encarregada del banc d´aliments a l´Ajuntament, vingui a
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fer una xerrada per explicar tot el funcionament. La Sonia ho preguntarà.
4. Telèfon mòbil AMPA
Per petició de la Teresa, ja que veu que comença un mal funcionament, decidim que compri
un mòbil econòmic i lliure per poder instal·lar la mateixa targeta.
5. Venda de llibres
La Sílvia Rodríguez continua fent recerca de dades, preus, comparatives, etc... en quan tingui
els resultats, ens informarà.
6. Gegantó
Ja tenim dibuix escollit i per tant, model a seguir per fer-lo realitat. Per ara tenim 2 pares
voluntaris. Continuem treballant en aquest projecte.
7. Canvi de poders
Per votació unànime dels assistents, s´atorga a la Teresa Villalmanzo l´autorització per a
l´accés i l´operativa del nostre compte al Banc de Sabadell. El Carles Costa deixarà de tenir
autorització per accedir al compte.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 22:00 hores, de la
qual estenc aquest acta.

A Arenys de Munt, 18 de Març de 2013

LA PRESIDENTA
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