ACTA REUNIÓ JUNTA 2017-2018
Comença la reunió a les 21:12 hores del dia 6 de febrer de 2018 a l’escola Sobirans.
Assisteixen:
Sonia Olivares
Jordi Torrent
Toni Torbà
Sergi Ruiz
Muntsa Coscojuela
ORDRE DEL DIA
1- Aprovació de l'acta de data 29 de novembre de 2017.
2- Preparació festa de Carnaval
3- Tríptics portes obertes
4- Explicació per part de la Comissió d’Extraescolars
5- Ampliar monitoratge de permanències
6- Qüestions sobrevingudes
1. Aprovació de l’acta de data 29 de novembre de 2017.
Havent-se distribuït l’esborrany de l’Acta de la reunió de Junta de 29 de novembre 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’aprova l’Acta de la reunió de Junta de 29 de novembre de 2017.

2. Preparació festa de Carnaval.
Hem comprat el pa i la xocolata perquè els mestres ho reparteixin el dia del berenar a la festa de Carnestoltes.
Ens deixen un remolc per poder fer la carrossa que acompanyarà la rua.
Essent les 21:17 hores s’incorpora a la reunió de junta, la Sra. Yess Machín.
Hem gastat, per la decoració del remolc, 82 euros en porexpan, 24 euros en goma EVA i 12 euros en material
divers.
Essent les 21:19 hores s’incorpora a la reunió de junta, la Sra. Yolanda Bernabe.
El dijous decorarem el remolc per tenir-lo preparat per la rua de divendres. Anirem amb dos cotxes, un davant i
l’altre darrera de la rua.

3- Tríptics portes obertes.
Les portes obertes a l’escola serà el dia 1 de març de 2018 (dia lectiu) perquè els pares i mares puguin veure el
funcionament de l’escola un dia normal. Haurem d’actualitzar el tríptic de l’AMPA per poder-lo repartir aquell
dia. La Yess comenta que ja ho ha fet. Li enviarà al Xavi perquè en faci 100 copies.
4- Explicació per part de la Comissió d’Extraescolars.
La Comissió d’Extraescolar es va reunir prèviament a aquesta reunió de junta, degut a que teníem algunes
queixes de la monitora d’anglès, sobretot el dia de l’extraescolar dels petits. Es va contactar amb la gestoria per
saber com havíem d’actuar i ens van dir que ells podien fer una carta d’amonestació. Després d’aquesta reunió
de la comissió, es va decidir que la Teresa Villalmanzo parlaria amb ella abans de fer res.
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La Teresa Villalmanzo va parlar amb ella i li va comentar que si necessitava ajuda l’havia de demanar. La reunió
va anar molt bé i avui a la classe l’ha ajudat. La monitora es conscient de que hi ha coses que s’han fet
malament i està disposada a canviar la dinàmica de la classe. El dia 26 de febrer de 2018 hi haurà les portes
obertes.
S’ha desdoblat dansa, a basquet els dimarts només hi ha un monitor i dijous dos. Preguntarem a Piscina quin
serà el dia de portes obertes.
5- Ampliar monitoratge de permanències.
Al matí hi ha 41 nens/nenes fixes, amb dues persones (Teresa i Roser) no complim la ratio, sense comptar que
també hi ha esporàdics. Agafarem una persona més de 8:30 a 9:00 que és quan hi ha més nens. El cost per
l’AMPA serà de 115,19 euros al mes.
6- Qüestions sobrevingudes
Els representants de l’AMPA Sobirans al Consell Municipal han de ser dos, fins ara només hi havia la Sonia
Olivares. La Muntsa Coscojuela serà també representant de l’AMPA a aquest Consell Municipal, que
normalment es reuneix dos cops l’any.
El Departament d’Ensenyament ha comunicat que aquest any hi haurà dos línies, una per l’Escola Sant Martí i
una per l’Escola Sobirans. La tercera línia serà per l’escola que tingui més inscripcions.
Per Sant Jordi hem encarregat 150 roses i també llibres per fer la paradeta. Regalarem un llibre per cada classe
(que vindran a escollir ells mateixos) i després tindrem la venda de llibres. Demanarem el permís a
l’Ajuntament per poder tallar el carrer.
Proposem de fer el DVD del concert de Nadal. Tenim un pressupost de Caixa – galeta impresa, caràtula i
precinto a 3,15 euros IVA inclòs. La Yess farà un disseny i li enviarem. Enviarem un missatge perquè la gent faci
la precomanda i el vendrem a 5 euros.
Hi ha dos focus al patí que fan saltar la llum de tota l’escola. La direcció demanarà pressupost a l’Ajuntament
perquè ho arreglin.
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 22:16 hores, de la qual estenc aquest
acta.
A Arenys de Munt, a 23 de febrer de 2018
LA PRESIDENTA
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