
          Acta Reunió
 

 
 
Comença la reunió a les 21:20h del 21 de setembre del 2021, de manera telemàtica.
 
Assiteixen: 
 
Jordi Torrent 
Julia Camacho 
Dani Garcia de la Serrana 
Francina Sintas 
Roser Ferron 
Alícia 
Irene Cutillas 
Gina Bover 
Clara Coll 
Nagore  
 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Valoració nombre de famílies associades
3. Valoració venda de llibres 
4. Extraescolars i Lleure 3D 
5. Certificat digital 
6. Canvi a AFA 
7. Telèfon AMPA 
8. Obertura biblioteca 
9. Calendaris 2022 
10. Data assemblea socis 
11. Qüestions sobrevingudes 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
L’acta queda aprovada. 
 
2. Valoració nombre de famílies associades
S’han fet sòcies de l’Ampa un 54% de les famílies de 
3.810€ de quotes (1.900€ menys que el curs passat).
Aquesta setmana enviem recordatori per tal de que es facin sòcis. Podem donar alternatives de pagament, ja 
que algunes famílies no poden fer-ho a 
de bizum, fraccionar el pagament... 
 
Creiem que per ara hi hagut menys famílies que s’han fet sòcies degut a que no era condició per poder 
comprar els llibres. Pel curs que ve ho to
soci de l’AMPA. 
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l’escola. Menys famílies que el curs passat. Això són 

Aquesta setmana enviem recordatori per tal de que es facin sòcis. Podem donar alternatives de pagament, ja 
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3. Valoració venda de llibres 
Pel curs que ve farem un pagament únic de quota+ llibres i farem que també es paguin a través de la 
TPVEscola. 
S’han de retornar diners a tres famílies per diferents motius.
La gent ha estat comprant llibres fins a finals de setembre. 
 
Surt la proposta de mirar de canviar de banc, mirar bé quines comissions ens cobren.
 
4. Extraescolars i Lleure 3D 
Piscina: es va demanar augmentar la ràtio. A
ha famílies pendents de fer la inscripció. Comenta’ls
Logopeda: hi ha tres infants apuntats. Parlarem amb la Sònia per si li va més 
famílies o si ho fem nosaltres. 
Hípica: només hi hagut dues famílies interessades. De moment no es tira endavant.
Lleure 3D: l’última setmana de setembre ens hi reunim. Fa dos cursos ens pagaven 1
comentat que hi ha escoles que vinculen la quota amb l’AMPA. Parlarem amb elles de què fem aquest curs.
 
5. Certificat digital 
Queda pendent. Primer hem de tenir fet el canvi de nom d’AMPA a AFA.
 
6. Canvi a AFA 
S’han de canviar els Estatuts i fer el tràmit a 
 
7. Telèfon AMPA 
De moment atendrà les trucades la Júlia en l’horari que vam acordar. Si ho creu necessari anirem fent torns 
per tenir el telèfon. 
 
8. Obertura biblioteca 
La Clara Coll serà qui portarà la biblioteca 
L’AMPA es pot fer càrrec del seu sou fins el desembre si no ens donen la subvenció. Tot i això buscarem la 
manera per mantenir-la oberta tot el curs i poder pagar el sou a la Clara.
Obrirem els dimarts i dijous de 16:30 a 18h i comencem el primer 
La Júlia parla amb l’Eli i truca a la gestoria pel contracte de la Clara.
 
9. Calendaris 2022 
La Clara farà les fotos, la Francina li ofereix la seva càmera.
L’Alícia s’ofereix per fer el muntatge amb les fotos per les pàgines del calend
Hem d’avisar a les famílies de quan anirem a fer les fotos.
Surt la proposta de fer postals de Nadal fent fotografies individuals, de germans... als infants.
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10. Data assemblea socis 
Acordem fer l’assemblea oridnària de socis el  27 d’octubre de 2021 
 
També acordem reunir-nos la junta cada segon dimecres de mes a les 21:15. Proposem alternar reunions 
telemàtiques i presencials (fer 2 reunions telemàtiques , 1 presencial)
Dates de reunions: 
13 d’octubre 
10 de novembre 
8 de desembre (la canviarem ja que és festiu)
12 de gener 
9 de febrer 
9 de març 
13 d’abril 
11 de maig 
8 de juny 
 
11. Qüestions sobrevingudes 
Hem de pagar una assegurança per les famílies acompanyants a les sortides pel poble.
N’hem mirat dues: 
1. 180€ i cobreix a 150 persones 
2. 20€ i cobreix a 8 persones, per cada persona de més hauríem de pagar 2,45€ més.
D’aquí sorgeixen dubtes i propostes: 
-És obligatòria? No n’hi hauria prou amb una declaració responsable? Parlarem amb l’Eli.
-No veiem just que aquesta assegurança cobreixi a totes les famílies. Si és una assegurança que paga l’AMPA 
hura de ser per cobrir les famílies sòcies de l’AMPA. Si finalment és obligatòria fer
com ho gestionem. 
 
I, no havent més assumptes a tractar, es dón
aquesta acta. 

A Arenys de Munt, a 21 de setembre 

LA PRESIDENTA    

 
 
 
 
AMPA Sobirans   
info@ampasobirans.org  
www.ampasobirans.org 
Telf: 652 717725 (dimarts i djous de 16:30h a 18:30h)
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