ACTA REUNIÓ JUNTA 2016-2017
Comença la reunió a les 21:35 hores del dia 25 de gener de 2017 a l’escola Sobirans.
Assisteixen:
Sonia Olivares
Mari Àngeles Fuentes
Silvia Rodriguez
Sabina Panadero
Sergi Ruiz
Albert Cebrian
Muntsa Coscojuela
ORDRE DEL DIA
1- Aprovació de l´acta anterior.
2- Canvis en el funcionament de l’escola
3- Pintar façana
4- Preparació de la Bicicletada
5- Revisar membres de la Junta de l’AMPA
6- Preparació de la Festa de Carnaval
7- Qüestions sobrevingudes
1. Aprovació de l’acta de la reunió de data 25 d’octubre de 2016.
Havent-se distribuït l’esborrany de l’Acta de la reunió de Junta de 25 d’octubre 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 25 d’octubre de 2016.
2. Canvis en el funcionament de l’escola.
La direcció de l’escola ens ha comunicat que volen fer canvis en el funcionament del pagament de les sortides.
Han arribat a un acord amb el Banc perquè es puguin fer els pagaments a l’oficina els dimarts i dijous. De cara al
proper curs, volen fer un pagament únic, com la quota de material. La direcció ens ha preguntat la nostra opinió
i l’únic que demanarem és que aquest pagament pugui ser fraccionat.
Essent les 21:41 hores, s’incorpora a la reunió de junta la Sra. Yolanda Bernabeu.
3- Pintar façana
La direcció de l’escola ens comenta que li agradaria pintar la façana de l’escola, la part de la porta i la reixa que
tanca l’escola, i ens pregunta si coneixem algun grafiter, nosaltres li preguntem com es pagarà perquè nosaltres
ja no tenim pressupost i creiem que no és prioritari per l’escola.
4- Preparació de la Bicicletada
El dia triat per fer la Bicicletada de les Escoles d’Arenys de Munt és el 21 de maig de 2017. Ja tenim un grup de
whatsapp on es van avançant feines. L’Albert Cebrià vol apuntar-se al grup organitzador. L’afegirem al grup de
whatsapp.
Essent les 22:03 hores s’incorpora a la reunió de junta el Sr. Dani Esteban.
5- Revisar membres de la Junta de l’AMPA
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En Carles Alonso ens ha comunicat que deixa de ser membre de la Junta de l’AMPA. En Sergi Ruiz comenta que
hi ha un pare de P3, en Toni, que té moltes ganes de ser membre de la junta però per motius personals avui no
ha pogut venir a la reunió. Serà benvingut.
6- Preparació de la Festa de Carnaval
Estem intentant parlar amb en Vicenç perquè ens ajudi amb la carrossa, però si al final no pot hem de tenir un
pla B. Decidim que posarem dos cotxes (si tenim els dos aparells de música que ha demanat l’escola), un davant
i l’altre darrera per acompanyar la Rua amb música. El recorregut aquest any serà baixar fins a l’Eixample, allà es
farà el retrobarem de totes les escoles i guarderies del poble, es farà l’espectacle i tornaran a pujar cap a l’escola.
A la tarda es farà el berenar de cada any, pa amb xocolata. Nosaltres, i tal com es va decidir l’any passat, només
el comprarem. Els tutors i mestres de l’escola el repartiran. El pa el comprarem al Maxi Pa i la xocolata al
Comerco. Decidim que farem bosses personalitzades dels que sabem les intoleràncies. Ho encarregarem una
setmana abans.
7- Qüestions sobrevingudes
La Yess està de baixa i algú s’hauria de fer càrrec de la comissió de comunicacions. Cal preparar la imatge de la
caràtula del DVD del concert de Nadal que vendrem a 5 euros.
En Sergi Ruiz comenta que al espatllar-se l’ordinador no ha pogut passar els rebuts del mes de gener, per tant
dividirem el rebut de gener, fraccionant-lo en 4 mesos per no perjudicar l’economia de les famílies.
Tenim una demanda de la monitora de Hip-Hop, ja que ara estan a una Aula petita i voldrien anar al Gimnàs per
tenir més espai. Hauríem de canviar Judo, l’únic inconvenient és el de moure els tatamis. Parlarem amb els
monitors.
La Teresa necessita un ordinador nou. S’han de mirar diversos pressupostos per comprar una torre, pantalla,
teclat i ratolí.
L’Eli, secretària de l’Escola Sobirans, ens ha proposat fer un document per presentar al Consell Escolar i a les
reunions de mares i pares delegats/delegades, detallant les despeses i les partides que l’AMPA inverteix a
l’escola. Nosaltres pensem que és més una presentació per fer a les reunions d’Aula de principi de curs.
Parlem també de canviar el nom del telèfon de l’AMPA, ja que en l’actualitat, la factura li arriba a nom de la
Teresa.
De cara a l’any que ve, decidim que canviarem el llistat de la roda de pipis de la piscina. Ho farem per famílies,
no per nens.
Aquest mes de febrer farem la setmana de portes obertes de les extraescolars, del dia 13 al 17 de febrer de 2017.
Les famílies podran entrar a mirar la classe.
En Dani Esteban comenta que hi ha un motocultor a la deixalleria però que s’ha d’arreglar, la reparació no sabem
que pot costar.
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:56 hores, de la qual estenc aquest
acta.
A Arenys de Munt, a 9 de febrer de 2017
LA PRESIDENTA
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