ACTA REUNIÓ JUNTA 2017-2018
Comença la reunió a les 21:11 hores del dia 18 de setembre de 2017 a l’escola Sobirans.
Assisteixen:
Sonia Olivares
Sergi Ruiz
Dani Esteban
Jordi Torrent
Gemma Rueda
Silvia Rodríguez
Teresa Villalmanzo
Muntsa Coscojuela
ORDRE DEL DIA
1- Aprovació de les actes de data 30 de març de 2017, 9 de maig de 2017 i 23 de maig de 2017.
2- Valoració de les inscripcions per part de la Comissió d'extraescolars
3- Valoració reunió amb l'equip directiu
4- Punts per l' Assemblea del mes d'octubre
5- Valoració venta de llibres
6- Canvi de representant de l'AMPA al Consell Escolar
7-Reunions d'Aula
8-Proposta de data per la Festa final del curs 2017/2018
9-Proposta de col·laboració a la festa dels 10 anys de Picant de Mans
10-Qüestions sobrevingudes
1. Aprovació de les actes de data 30 de març de 2017, 9 de maig de 2017 i 23 de maig de 2017.
Havent-se distribuït els esborranys de les Actes de les reunions de Junta de 30 de març de 2017, 9 de maig de
2017 i 23 de maig de 2017, juntament amb la tramesa de la convocatòria de la present reunió, seguidament se
sotmeten a votació, essent que per unanimitat dels assistents, s’aproven les Actes de les reunions de Junta de
30 de març de 2017, 9 de maig de 2017 i 23 de maig de 2017.
2. Valoració de les inscripcions per part de la Comissió d'extraescolars.
La Teresa Villalmanzo ens comenta com estan, en l’actualitat, les inscripcions de les extraescolars. Futbol: 13 ( 9
dilluns i 4 dimecres), Basquet: 7 (4 dimarts i 3 dijous), Manualitats 10, Dansa: 7, Hip Hop: 7, Piscina: 18, Judo: 2,
Esports: 11, Anglès: 13 i Patinatge: 10. Si no augmenten les inscripcions ens haurem de plantejar reagrupar els
grups que són pocs nens. Tenim monitors per totes les extraescolars.
També comentem que potser caldrà incrementar el preu de les extraescolars de cara el curs que ve, i la comissió
demana que es canviï el paper de les inscripcions de cara el curs que ve.
3- Valoració reunió amb l'equip directiu
A la reunió amb l’equip directiu parlem de la festa de final de curs, dels tendals del patí d’infantil i de diversos
arranjaments que necessita l’escola. També parlem del mal funcionament de la Wifi. Ens comenten que durant
el primer trimestre 2018 vindrà un tècnic del departament per valorar on està l’averia i farà un informe proposta
per solucionar-ho.
4- Punts per l' Assemblea del mes d'octubre
L’ordre del dia serà l’aprovació de l’estat de Comptes Curs 2016-2017, Pressupost AMPA Curs 2017-2018,
presentació dels Nous Membres de la Junta, possible canvi dels preus de les extraescolars i mirarem si s’han de
convocar eleccions per escollir president.
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5- Valoració venta de llibres
En breu, farem la devolució dels llibres que han sobrat. Hem demanat 4 llibres més de matemàtiques de segon
per els que estaven malament.
Per l’any que ve al full de pre-comanda afegirem que portin el rebut i justificant de pagament el dia que vinguin
a recollir els llibres i així serà més fàcil trobar-lo si el concepte de l’ingrés no està clar. També evitarem imprimir
tantes factures, sobretot de P3, P4 i P5 que no tenen llibres.
6- Canvi de representant de l'AMPA al Consell Escolar
Com que ja han passat dos anys, cal fer el canvi de representant de l’AMPA al Consell Escolar. Ho decidirem a la
propera reunió de junta però la Silvia Rodríguez comenta que si no surt ningú ella ho podria ser.
7- Reunions d'Aula
Les reunions d’aula d’aquest any seran els dies 25, 26, 27 i 28 de setembre. La direcció de l’escola ens ha convidat,
com cada any, a fer la nostra explicació del que fem i el perquè i la Teresa farà una petita explicació perquè els
pares siguin conscients de la feina que es fa des de la Junta de l’AMPA i de que és important que totes les famílies
siguin sòcies perquè tot reverteix a l’escola.
Essent les 22:49 hores s’absenta de la reunió de la Junta la Sra. Silvia Rodríguez.
8- Proposta de data per la Festa final del curs 2017/2018
La direcció de l’escola ens comenta que el dia pensat per fer la festa de final de curs 17/18 és el 16 de juny de
2018.
9- Proposta de col·laboració a la festa dels 10 anys de Picant de Mans
La direcció de l’escola ens comenta que l’empresa Picant de Mans, que porta el menjador de l’escola Sobirans,
farà una festa per celebrar els seus 10 anys, i ens va proposar de fer-li un detall. Parlat en aquesta reunió tots
estem d’acord en l’AMPA no pot fer servir els diners de tots els socis de l’AMPA de l’Escola Sobirans per a una
empresa privada. Econòmicament no farem cap aportació.
10- Qüestions sobrevingudes.
Vodafone ens ha fet una oferta molt interessant, ja que tenim les mateixes prestacions que ara però
econòmicament més favorable. Trucarem per confirmar l’oferta.
Oferirem berenar per els nens que es quedin a la tarda a ludoteca o extraescolars, a 1 euro (un suc i una
magdalena).
Es proposa fer Panera per Nadal si sisè no la fa, i també es proposa fer loteria i panera conjuntament i vendre les
participacions a 3 euros (jugues 2’50 euros i 0’50 euros de benefici per l’AMPA).
El terra de les classes de P4 i P5 s’aixeca una mica i quedem que li comentarem al Xavi perquè s’ho miri i pugui
fer el corresponent arranjament.
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La Bicicletada de les escoles al final es farà el proper 22 d’octubre de 2017 i nosaltres col·laborem venen dorsals
i preparant tota la logística que es necessiti ja que som entitat organitzadora. La sortida serà a l’Escola Sobirans
i l’arribada serà a l’Escola Sant Martí on hi haurà entrepans i begudes per els participants.
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:27 hores, de la qual estenc aquest
acta.
A Arenys de Munt, a 26 de setembre de 2017
LA PRESIDENTA
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