ACTA REUNIÓ JUNTA 2018-2019
Comença

la

reunió

a

les

21:27

hores

del

dia

18

de

setembre

de

2018

a

l’escola

Sobirans.

Assisteixen:
Sonia Olivares
Jordi Torrent
Sergi Ruiz
Gemma Rueda
Silvia Rodríguez
Yolanda Bernabeu
Teresa Villalmanzo
Muntsa Coscojuela
ORDRE DEL DIA
1- Aprovació de l'acta de data 8 de maig de 2018
2- Valoració de les inscripcions per part de la Comissió d’extraescolars
3- Preprara calendaris 2019
4- Punts per l’Assemblea
5- Valoració venta de llibres
6- Pàgina WEB
7- Reunions d’Aula
8- Preparar la festa de la Castanyada
9- Qüestions sobrevingudes
1. Aprovació de l’acta de data 8 de maig de 2018.
Havent-se distribuït l’esborrany de l’Acta de la reunió de Junta de 8 de maig de 2018, 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 8 de maig de 2018.
2. Valoració de les inscripcions per part de la Comissió d’extraescolars.
La Teresa Villalmanzo ens explica que ha sigut un inici fluix, cada any costa més perquè a Arenys de Munt hi ha molta oferta i
també perquè l’escola s’està convertint en una escola d’una línia per curs i això significa que hi ha menys nens. De moment, i
a l’espera d’acabar el termini d’inscripció (última setmana de setembre), tenim 3 inscripcions a Manualitats, 9 a anglès petits,
6 a iniciació als esports, 4 a ioga, 8 a gimnàstica rítmica, 9 a hípica, 22 a piscina, 6 a futbol sala petits, 7 a patinatge, 6 a basquet,
5 a robòtica, 6 a dansa i 4 a hip-hop.
Dissabte 22 de setembre a les 10:30 hores hi ha portes obertes a la hípica i el dilluns 24 de setembre a les 17:00 hores, hi ha
una classe gratuïta de ioga per nens a l’escola.
Hem intentat contactar amb el monitor de robòtica però no ens contesta el telèfon, ho seguirem intentant.
3- Preparar calendaris 2019.
Tenim moltes fotos fetes, i aquesta setmana acabarem tots els cursos. Demanarem a la impremta que ens faci el muntatge,
com l’any passat. Vendrem el calendari a 10 euros.
4- Punts per l’Assemblea.
A part dels punts habituals, Presentació dels Nous Membres de la Junta, Estat de Comptes Curs 2017-2018 i Pressupost AMPA
Curs 2018-2019, i a petició d’un membre de la junta, proposarem el canvi de nom de l’AMPA que es passaria a dir AFA, hem
preguntat a la FAPAC quins passos s’han de seguir i estem a l’espera que ens donin resposta.
Aquest any la data proposada per fer l’Assemblea és el 20 de novembre de 2018 a les 21:15 hores i s’enviarà el mail de la
convocatòria el 30 d’octubre de 2018.
5- Valoració venta de llibres.

ACTA JUNTA 18/09/2018

Pàgina 1

ACTA REUNIÓ JUNTA 2018-2019
La venta de llibres al setembre va anar bé i quedem que l’any que ve només farem un dia, el divendres a la tarda de 17:00 a
20:00 hores. També pensem que s’hauria de canviar el sistema de pagament per evitar totes les incidències que hi ha els dies
de venta amb transferències que no sabem de quin alumne són.
Proposem fer un pagament únic al setembre, el dia de la venta dels llibres i es podrà pagar en metàl·lic o fer un pagament amb
targeta bancaria.
Al mes de maig de 2019 demanarem la relació de llibres i cursos i prepararem el nou full de comanda amb les noves indicacions
acordades per junta.
6- Pàgina WEB.
Es va caducar el contracte i no es poden recuperar els contactes, s’hauran de tornar a introduir. També s’ha de fer una
actualització de la pàgina web.
7- Reunions d’Aula.
Des de l’escola ens comenten que volen que les reunions d’aula tinguin una dinàmica més propera i cada mestre farà la reunió
a la seva aula. També ens han comentat que l’AMPA no cal que vagi a explicar qui som i que fem i lo necessari que és per
l’escola que tothom sigui soci de l’AMPA.
8- Preparar la festa de la Castanyada.
S’hauran de demanar voluntaris per coure les castanyes. També s’ha de comprar la llenya.
9- Qüestions sobrevingudes.
La direcció de l’escola ens ha comunicat que la festa de final de curs serà el 15 de juny de 2019.
S’ha realitzat una memòria de la festa de final de curs que servirà de guia per les properes festes, i que s’adjunta al present
document com a Annex l formant-ne part del mateix a tots els efectes. També comentem que s’haurà de comprar una caixa
arxivadora per poder posar els tiquets. S’hauran de preparar els tiquets (igual que els tiquets per les cadires).
Haurem de contractar una monitora tots els matins de 8:30 a 9:00 hores al servei d’acollida per la quantitat de nens que
tenim.
Els dies de les reunions d’aula també agafarem una monitora per si hi ha molts pares que necessitin deixar els seus fills i filles.
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:02 hores, de la qual estenc aquest acta.
A Arenys de Munt, a 27 de setembre de 2018
LA PRESIDENTA
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Memòria Festa Final de curs

Preparatius previs:
-

Encarregar rams dels monitors (Espígol)
Comprar detalls per la Teresa, la Roser i en Xavi
Anunciar venda de tiquets
Fer cartell de la festa
Enviar el cartell a la radio perquè facin publicitat
Encarregar Escuma i Holi Holi (Quico de Canet de Mar) sempre que el pressupost ens ho permeti.
Encarregar les coques (depenen dels tiquets venuts, haurem de demanar les coques. Any 2018: 30 coques
demanades i 380 tiquets venuts (en van sobrar tres). Totes seran de xocolata.
Avisar als Voluntaris perquè ens deixin els inflables i les carpes
Demanar a l’Ajuntament, mitjançant instància, les carpes, el quadre de llum i que Tallin el carrer el dia de la festa.
L’Ajuntament ens hauria de dir la data de la inauguració de la piscina municipal perquè no coincideixi
Avisar a l’AMPA de l’Institut Domènec Perramon perquè ens deixi la Palomitera
Comprar beguda per la festa, 5 kg de crispetes, gel i per fer mojitos
Avisar a l’Stella que necessitem l’antiga AMPA per poder posar la nevera
Moure la nevera i omplir-la dos setmanes abans de la festa
Convidar al/la regidor/a d’Ensenyament de l’Ajuntament i a l’escola Sant Martí
Demanar la nevera de la cuina de l’escola a l’Anna de Picant de Mans.
Demanar als forns del poble les coques que donem per berenar el dia de la festa.
Orla de 6è
Actualitzar quadre de preus
Preparar la Caixa amb canvi
Pensar, demanar o comprar detall per donar als nens que fan les extraescolars.
Demanar ordinador i equip de música de l’escola

Que s’ha de fer el dia de la festa:
-

Anar a buscar les coques del berenar (matí) i anar a buscar les coques del sopar (migdia)
Anar a buscar els rams dels monitors que fan les extraescolars al matí (els de la tarda ens els porten a l’escola).
Buscar una persona perquè faci les fotos durant tot el dia
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