ACTA REUNIÓ JUNTA 2016-2017
Comença la reunió a les 21:27 hores del dia 30 de març de 2017 a l’escola Sobirans.
Assisteixen:
Sonia Olivares
Mari Àngeles Fuentes
Yolanda Bernabeu
Sergi Ruiz
Yessenia Machin
Gemma Rueda
Jordi Torrent
Muntsa Coscojuela
ORDRE DEL DIA
1- Aprovació de l´acta anterior.
2- Renovar pàgina web
3- Berenars
4- Preparació de la Bicicletada
5- Festa de final de curs
6- Material concert de Nadal
7- Sant Jordi 2017
8- Cistelles de bàsquet
9- Qüestions sobrevingudes
1. Aprovació de l’acta de la reunió de data 25 de gener de 2017.
Havent-se distribuït l’esborrany de l’Acta de la reunió de Junta de 25 de gener de 2017, 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 de gener de 2017.
2. Renovar pàgina web.
S’han d’actualitzar diverses dades antigues de la pàgina web (consell escolar, etc..) i la comissió de comunicació
ho farà.
3- Berenars
Essent les 21:33 hores, s’incorpora a la reunió de junta el Sr. Dani Esteban.

Últimament ens trobem que molts nens que es queden a la tarda, a la ludoteca, no porten berenar i van al
despatx de l’AMPA a demanar-ne. Pensem que podríem oferir berenars a l’hora de la ludoteca i extraescolars (a
partir de les 16:30 hores). Enviarem un mail a les famílies oferint aquest servei. Si funciona, de cara a l’any que
ve, podem afegir-ho al full d’inscripcions per tenir la previsió.
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. En breu es farà una
nova reunió, intentarem comprar un petard per la sortida, que serà a l’Escola Sobirans. L’Arribada serà a l’escola
Sant Martí.
5- Festa de final de curs
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La festa de final de curs serà el 17 de juny de 2017. Al Matí es faran les exhibicions de les activitats extraescolars
esportives (judo, basquet, roda d’esports), la festa Holi-Holi, de l’escuma i els inflables. A la Tarda es faran les
exhibicions de la resta d’activitats extraescolars. Hi haurà servei de bar tot el dia. Demanarem la màquina de
crispetes a l’AMPA de l’Institut, les cafeteres als veterans de futbol, demanarem pressupost per llogar les neveres
i poder tenir les begudes fredes. També enviarem un missatge al grup de mares/pares delegats per si algú ens
pot deixar les neveres i evitar així la despesa. També demanarem pressupost als forns del poble per el tema dels
postres que sempre donem al final del sopar.
Com l’any passat també donarem un detall a tots els nens i nenes que fan alguna activitat extraescolar
(segurament serà una medalla).
Intentarem promocionar la festa per la radio.
6- Material concert de Nadal
S’ha perdut part del material que es va utilitzar en el concert de Nadal. No hi ha les llums ni una caixa plena de
material per poder fer decoracions.
7- Sant Jordi 2017
Com l’any passat només posarem la taula al vestíbul de l’escola perquè cada classe agafi un llibre. La Rosa, cap
d’estudis, ja ho té parlat i la Silvia demanarà els llibres a la Laura Borras.
8- Cistelles de bàsquet
Farem una instància a l’ajuntament per demanar les proteccions de les cistelles de bàsquet, que actualment
està malament i els nens es poden fer mal. Farem fotos i les adjuntarem a la Instància.
9- Qüestions sobrevingudes
Ens han comentat que hi ha una subvenció per llibres de l’Ajuntament per valor de 3.000 euros però no en tenim
constància. Preguntarem si és cert i com funcionarà.
El Club de Futbol Sala d’Arenys de Munt ens vol fer una proposta a la Comissió d’Extraescolars, intentarem trobar
un dia per reunir-nos i així ens la podran explicar.
Des de la comissió Econòmica ens comenten que la família Borrat no ha pagat el deute i decidim que li
reclamarem i si no ho fa efectiu els nens no podran utilitzar el servei.
També hem conegut la noticia que les càmeres de fotos que es van comprar fa 2 anys han estat robades i li
preguntarem a l’Stella que ha passat en la propera reunió que tinguem. També en aquesta mateixa reunió,
aprofitarem per preguntar que s’ha fet al respecte amb l’incident d’un alumne i una navalla, que ens ho expliqui
i també com està funcionant el servei de logopèdia.
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:35 hores, de la qual estenc aquest
acta.
A Arenys de Munt, a 21 d’abril de 2017
LA PRESIDENTA
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