ACTA REUNIÓ JUNTA 2018-2019
Comença

la

reunió

a

les

21:26

hores

del

dia

15

de

gener

de

2019

a

l’escola

Sobirans.

Assisteixen:
Sonia Olivares
Sergi Ruiz
Gemma Rueda
Yess Machin
Yolanda Bernabeu
Loanda Ruiz
Yolanda Civico
Jordi Torrent
Sandra Ortiz
Teresa Villalmanzo
Muntsa Coscojuela
ORDRE DEL DIA
1- Aprovació de l'Acta de data 23 d'octubre de 2018.
2- Actualització de les Comissions de Treball
3- Preparar la Festa de Carnestoltes
4- Elaboració d'una Carta als Socis exposant situació actual de la Junta
5- Preparació de la reunió amb la direcció de l'Escola
6- Qüestions sobrevingudes
1. Aprovació de l’acta de data 23 d’octubre de 2018.
Havent-se distribuït l’esborrany de l’Acta de la reunió de Junta de 23 d’octubre 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 23 d’octubre de 2018.
Essent les 21:33 hores s’incorporen a la reunió de Junta el Sr. Toni Torvà.
2. Actualització de les Comissions de Treball.
Cal fer una actualització de les Comissions de Treball ja que n’hi ha alguna que només hi ha una persona i altres que no hi ha
ningú. A la Comissió de Comunicació només hi ha la Yess Machin i a la Comissió de Llibres només la Silvia Rodríguez. La Sandra
comenta que ella, la Susanna i la Laura volen estar a la Comissió de Festes. Pel que fa a la Comissió d’Extraescolars, que
l’integren la Yolanda, la Sonia, en Toni, la Teresa i la Muntsa, es comenta que pel proper any s’està treballant perquè ho gestioni
tot una empresa externa. Tenim dues possibilitats, al mes de febrer farem les reunions amb aquestes dues empreses i
decidirem quina ho farà.
Degut a que hi ha membres de la junta que ja han manifestat que a finals de curs marxaran, caldrà fer una recerca i redistribuir
algun càrrec, però creiem que hi ha suficient temps d’aquí al juny.
3- Preparar la Festa de Carnestoltes.
Es programarà una reunió entre la Comissió de Festes i la Direcció de l’Escola per gestionar i decidir com es farà la Rua i que
es necessitarà.
La Rua serà el dia 1 de març de 2019 i per la tarda es farà el berenar de pa amb xocolata que va a càrrec de l’AMPA. Tenim
200 euros per comprar-ho tot.
4- Elaboració d'una Carta als Socis exposant situació actual de la Junta
La junta actual creu necessari fer un escrit per enviar a les famílies explicant la situació actual i la necessitat que hi ha d’haver
un relleu d’alguns dels seus membres.
Hi ha un esborrany d’escrit però hi ha alguns membres de la junta que no estan massa d’acord amb la línia expressada en el
mateix i es decideix que aquests preparant una segona versió, la portaran a la propera reunió i amb el conscients de tots
s’enviarà l’escrit consensuat a totes les famílies de l’escola.
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5- Preparació de la reunió amb la direcció de l'Escola.
Comentem que el proper 23 de gener de 2019 a les 19:00 hores tindrem reunió amb la direcció de l’escola (Directora, cap
d’estudis i secretaria) i fem una petita llista de temes a comentar amb elles. Volem parlar del Concert de Nadal (hi havia nens
a la sala municipal dins de l’horari escolar sense cap docent del centre present), de l’aportació econòmica d’aquest any a
l’escola, de la poca col·laboració de l’escola en les festes/activitats que es celebren en horari escolar i de la no presencia de
l’AMPA a les reunions d’Aula d’inici de curs.
També els proposarem que el concert de Nadal del curs que ve es pugui fer en tres dies perquè no hi hagi ningú que es quedi
sense cadira.
6- Qüestions sobrevingudes.
Primer de tot parlem del DVD del concert de Nadal, ja que encara no hem rebut la gravació. S’ha de preparar la caràtula, la
Yess prepararà diverses possibilitats i ho triarem per votació. Quan rebem el muntatge del càmera, el mirarem i si està bé,
passarem a fer difusió de la venta i en funció de la demanda farem les copies necessàries. El vendrem a 5 euros.
L’Ajuntament ens va enviar un mail informant-nos que en el Ple del passat 20 de desembre es va aprovar el Pressupost 2019
i que aquest pressupost permet fer realitat el projecte del Centre Cívic. El Centre Cívic Can Mallol podrà acollir entitats i
associacions, permetrà organitzar-hi jornades, tallers i exposicions, serà un punt de trobada d’emprenedors, inclourà serveis
municipals, etc. Per parlar-ne ens proposen una trobada i si és necessari convidar-los a la propera reunió de la Junta i en
aquesta reunió ens explicarien personalment el projecte del Centre Cívic i recollirien el nostre punt de vista. Nosaltres pensem
que no cal ja que no utilitzarem cap espai del centre cívic ja que tenim l’escola, que és on es desenvolupen totes les nostres
activitats.
Comencem a parlar de Sant Jordi, farem venda de roses i llibres i parlem de fer una recol·lecta de llibres i vendre’ls a un preu
simbòlic per recollir diners, ja que els llibres que ens porta l’editorial moltes vegades no es venen.
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:15 hores, de la qual estenc aquest acta.
A Arenys de Munt, a 30 de gener de 2019
LA PRESIDENTA
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