ACTA REUNIÓ JUNTA 2016-2017
Comença la reunió a les 21:25 hores del dia 25 d’octubre de 2016 a l’escola Sobirans.
Assisteixen:
Sonia Olivares
Yessenia Machin
Mari Àngeles Fuentes
Silvia Rodriguez
Sabina Panadero
Gemma Rueda
Muntsa Coscojuela
ORDRE DEL DIA
1- Aprovació de l´acta anterior.
2- Preparació Assemblea
3- Castanyada
4- Calendaris
5- Concert de Nadal
6- Loteria
7- Proposta de la direcció de l’escola per la Festa de Final de Curs
8- Qüestions sobrevingudes
1. Aprovació de l’acta de la reunió de data 20 de setembre de 2016.
Havent-se distribuït l’esborrany de l’Acta de la reunió de Junta de 20 de setembre de 2016, juntament amb la
tramesa de la convocatòria de la present reunió, seguidament se sotmet a votació, essent que per unanimitat
dels assistents, s’aprova l’Acta de la reunió de Junta de 20 de setembre de 2016.
2. Preparació Assemblea.
El dia triat és el dimarts 8 de novembre de 2016 a les 21:00 hores. L’ordre del dia serà l’aprovació de l’estat de
Comptes Curs 2015-2016, Pressupost AMPA Curs 2016-2017, presentació dels Nous Membres de la Junta i
modificació del reglament per afegir les sancions i els avisos per mala conducta durant la realització de les
activitats extraescolars. Avui dia 25 d’octubre, s’ha enviat la convocatòria a tots els socis de l’AMPA amb l’ordre
del dia i l’Acta de l’Assemblea de l’any passat per tal d’aprovar-la.
3- Castanyada
A dia 25 d’octubre no tenim cap castanyera i només tenim un pare per coure castanyes. Enviarem un mail a
direcció (ho fem quan acabem aquesta reunió de junta) indicant que de moment cap pare/mare ens ha dit que
podia venir a fer de castanyera i només un pot venir a coure castanyes.
Preguntarem on podem anar a comprar la llenya divendres al matí.
Essent les 21:55 s’absenta de la reunió de junta la Sra. Silvia Rodriguez.
4- Calendaris
Ja s’estan fent les fotos intentant que no falti cap nen a classe. Si en algun cas falten nens es tornarà al cap d’uns
dies per confirmar que hi son tots.
La Impremta ens demana 15 fotos: 9 fotos de les classes, 2 per la portada i contraportada, 1 foto dels mestres i
equip directiu, 1 del menjador, 1 d’extraescolars i 1 foto dels patis amb els nens jugant.
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A la portada i contraportada posarem la façana que tenim al web de l’Ampa Sobirans amb el logo tan de l’Ampa
com de la fotògrafa que ha fet les fotos.
El dia 11 de novembre de 2016 és la data màxima per tenir fetes totes les fotos. Passarem el paper de
precomanda a les motxilles i vendrem els calendaris a 8 euros (com l’any passat).
5- Concert de Nadal
El concert de Nadal aquest any es farà en dos dies, el 19 i 20 de desembre a la Sala Municipal. Aprofitarem la
decoració de l’any passat. El dia 15 i 16 intentarem deixar muntades les llums i el 19 al matí posarem la resta de
decoració a l’escenari. El dia 20 de desembre, un cop acabat el concert, haurem de quedar-nos a desmuntar el
decorat.
Pel que fa al càmera, li preguntarem a la Maria Ballester si pot fer venir algú de M1TV Mataró Maresme.
6- Loteria
Ja tenim tots els talonaris segellats i els comencem a repartir. Per l’any que ve hem d’enviar a l’administració
de loteria el nostre logo perquè el posin als talonaris.
7- Proposta de la direcció de l’escola per la Festa de Final de Curs
La direcció de l’escola ens comenta que si el dia de la festa de final de curs plou el sopar es traslladarà a la Sala
Municipal, nosaltres ja els hem comentat que no podem traslladar la nevera i totes les begudes que comprem
el mateix dia, per tant, nosaltres farem les exhibicions a l’escola (si es necessari a dins del gimnàs).
8-Qüestions sobrevingudes
Ens han proposat ser centre col·laborador per la recollida d’aliments i enviarem un mail a les famílies de l’escola
indicant quin tipus d’aliments son els més indicats. Ens portaran 4 caixes a partir del dia 2 de novembre de 2016
i la recollida finalitzarà el 30 de novembre de 2016.
Hem de preguntar al tresorer si tenim pressupost per llogar/comprar una nevera per la festa de final de curs.
Escola de família ha portat a l’escola cartells indicant que proposem temes que volem tractar i així programar les
xerrades.
Aquest any tornem a tenir les beques de les extraescolars atorgades per l’Ajuntament. Aquest any, decidim que
enviarem un mail perquè les famílies becades vinguin al despatx de l’AMPA a apuntar-se a les extraescolars que
actualment estan obertes. Aquest any només podem concedir 16 beques.
Hem tingut la reunió amb la família Borrat. Diu que té una gravació i que ens la facilitarà (però encara no ho ha
fet). A data d’avui a pagat part del deute.
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les00:10hores, de la qual estenc aquest
acta.
A Arenys de Munt, a 4 de novembre de 2016
LA PRESIDENTA
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