AMPA ESCOLA SOBIRANS

2012-2013

Comença la reunió a les 21:00h del dia 9 d´Abril de 2013.
Assisteixen:
- Andrea Martínez
- Gemma Rueda
- Maria Ballester
- Marian Campillo
- Mª Carme Cardoso
- Mireia Sanz
- Naira Tortajada
- Sylvia Rodríguez
- Sonia Olivares
- Yolanda Bernabé

ORDRE DEL DIA:






Llibres Sant Jordi i nou curs
Gegantó
Recollida Banc d’aliments
Jornada 20 d´Abril
Reunió pares/mares delegats 25 d´Abril

1. Diada Sant Jordi i Llibres nou curs
Decidim que el dia de Sant Jordi muntarem una taula al carrer, prèvia petició de que el tallin
el dia sencer. Vendrem llibres i roses. Demanem 80 roses que ens sortirà a 1,25€ més 12%
iva = 1,40€ Les vendrem a 2,50€, com l´any passat. Els torns de la taula serà de 08:30 a 13h i
de 14:30 a 17:30h. Tindrem uns llistats dels llibres on apuntarem cada venta particular i lo
que regala l´AMPA a l´escola. Un llibre per aula.
Per lo que fa al llibres del curs que bé, la Sylvia està en contacte amb 2-3 editorials que falta
que li contestin. Està en tràmits també amb el Boli Blau (Arenys de Munt) i amb dos centres
comercials, Carrefour i Alcampo. Aquestes dos últimes opcions son les que veiem més
factibles per tema econòmic i per les comoditats de no tenir que fer les entregues al Juliol o
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al Setembre a l´escola. Ho faríem per llistats que les famílies prèviament haguessin demanat
i al començament del curs estarien els llibres a les aules a nom de cada alumne.
2. Gegantó
Tenim tres opcions per fer el cap del Gegantó. Un pare de l´escola s´ha ofert a ajudar-nos.
Farem una gestió a un sr. de Sant Iscle que creiem podria venir a fer un taller. I per últim,
preguntarem pressupost perquè ens ho facin directament, al Alquimia, Jordi Torrent.
3. Banc d´aliments
Decidim que farem 2 setmanes de recollida d´aliments. Del 15 al 26 d´Abril. Farem una carta
per a l´Stella perquè la supervisi i la faci arribar als pares/mares delegats perquè la difonguin
a les famílies.
4. Jornada 20 d´Abril
El monitor de Judo ha organitzat una jornada amb unes altres escoles de la comarca per fer
una exhibició. Aprofitarem per muntar un petit bar de 10 a 13h. Preguntarem els alumnes
estimats que hi participaran, per calcular la gent que assistirà. Pel tema del refrigeri, serà
tots els aliments tancats i preguntarem a la botiga si ho podem retornar. Si no, decidirem si
ens ho guardem per la festa final de curs.
5. Reunió pares/mares delegats 25 d´Abril
En la reunió parlarà la Maria explicant el motiu per el qual convoquem una assemblea per el
pròxim 16 de Maig.
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:30 hores, de la
qual estenc aquest acta.
A Arenys de Munt, a 9 d´Abril de 2013

LA PRESIDENTA
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