ACTA REUNIÓ JUNTA 2016-2017
Comença la reunió a les 20:30 hores del dia 9 de maig de 2017 a l’escola Sobirans.
Assisteixen:
Sonia Olivares
Mari Àngeles Fuentes
Yolanda Bernabeu
Sergi Ruiz
Yessenia Machin
Sabina Panadero
Jordi Torrent
Silvia Rodriguez
ORDRE DEL DIA
1- Problemàtica P3 del curs 17/18.
2- Bicicletada
3- Reunió subvenció de l’Ajuntament
4- Festa de final de curs
1. Problemàtica P3 del curs 17/18.
Intervé la Sra. Sabina Panadero per explicar el problema que tenen els futurs pares de P3 del curs 17/18 i quedem
que ens trobarem amb els pares per fer una guia del que es va fer fa dos anys.
2. Bicicletada.
Expliquem tota la problemàtica amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt, ja que la regidora d’esports ens va dir que
havíem de canviar de dia perquè coincidia amb l’Aironman. La Comissió organitzadora no estava d’acord ja que
a finals de gener es va presentar la instància i no hi havia cap esdeveniment més. S’ha parlat amb l’Ajuntament i
gràcies a les gestions de la Regidora Tonia Vila podem tirar-la endavant. En Jordi Torrent intentarà trobar un
petard per fer la sortida.
A les 21:15 hores s’incorpora a la reunió de junta el Sr. Toni Torbà, nou membre de la junta i a les 21:16 hores
s’incorpora a la reunió de junta el Sr. Dani Esteban.
3- Reunió subvenció de l’Ajuntament
Silvia Rodríguez explica com va anar la reunió que es va fer a l’Ajuntament referent a la subvenció de 3.000 euros
en llibres de text. Estem esperant resposta de la Regidora Àngels Castillo, però en principi seran 1.000 euros per
cada AMPA. Ens hem reunit amb la Cap d’Estudis per si tenen alguna necessitat i hem quedat que ho parlaran en
claustre i ens diran alguna cosa.
4- Festa de final de curs
Començarem la festa amb les exhibicions de les extraescolars esportives. Ja hem encarregat les medalles, aquest
any són més grans i més barates i ens fan un 10 % de descompte.
Per la festa de l’escuma i la Festa de colors (holi) tenim dos pressupostos, un sense animació (320 €) i l’altre amb
animació (390 €), per majoria votem el pressupost amb animació de 390€.
Per la festa de colors, les bosses ens surten a 0,80 € i decidim vendre-les a 1,50 euros. Farem packs: 5 bosses a 5
euros i 10 bosses a 9 euros.
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Pel que fa a la música buscarem a algun voluntari que s’encarregui (li preguntarem a l’Esteve).
En Sergi Ruiz preguntarà a l’Ajuntament si podem demanar el camió de la brigada per poder portar la nevera a
l’escola i també el comptador de la llum per poder endollar-ho tot.
La Silvia Rodríguez la mateixa setmana de la festa comprarà les crispetes.
Es parla dels detalls d’en Xavi (conserge) i la Teresa i s’acorda que comprarem el mateix de l’any passat.
En Dani Esteban ha demanat la cafetera als veterans i comprarà les capsules de cafè.
Farem un cartell i li donarem difusió per la Radio, Facebook, mail i whatsapp de classe.
La venta de tiquets es farà les setmanes del 5 al 14 de juny, al matí es podran comprar al Xavi (conserge) i a la
tarda al despatx de l’AMPA.
Es demanaran dos pressupostos per el postra del dia del sopar, per votació es decideix Can Puig i l’Obrador, la
més barata es la que s’agafarà.
En Jordi Torrent demanarà una pissarra per apuntar els preus i així no gastarem paper.
Demanarem també el projector als voluntaris.
La junta proposa fer un concurs de Karaoke per després del Sopar, ja que l’escola no paga cap animació, encara
hem de parlar-ho però com a premi podríem donar al guanyador tot un curs per fer una extraescolar gratuïta.
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 21 de maig de 2017
LA PRESIDENTA
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