
 AMPA CEIP SOBIRANS       2009 

19 / gener / 2010 

 

 

Comença la reunió a les 22.15 hores del dia 18 de gener del 2010  al CEIP Sobirans. 

 

 

Assisteixen: 

- Mireia Elias 
- Teresa Macià 
- Jordi Casanovas 
- Isabel Garcia 
- Mei Bayerri 
- Àfrica González 
- Toni Ferron 

 
 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Casal de Nadal 
2. Concert de Nadal 
3. Extraescolars alumnes 
4. Extraescolars alumnes 
5. Baixa Teresa Villalmanzo 
6. Tei a P3. 
7. Ordinador nou per l’AMPA.  
8. Carnestoltes 
9. Biblio sobre rodes 
10. Sortides pares i fills. 
11. Extraescolars pares. 

 

 

 

 

 



1. Casal de Nadal 

Alumnes que varen fer ús del servei: 20 nens/es. La recaptació ha estat de 1.472€. 
Ens falta per pagar monitores i menjador a Picant de mans. Les monitores cobren a 
8€/hora i el menjador a 3.5€ (comptant dues hores de monitoratge). 

2. Concert de Nadal 
Malgrat que el concert es va cancel·lar en senyal de condol per l’Elia varem decorar la 
Sala Municipal conjuntament amb l’AMPA St. Martí. Ells conserven una caixa amb la 
decoració que podem demanar quan vulguem. 

3. Extraescolars alumnes 
Tenim 112 nens als extraescolars. I uns impagats de 1.200€. Els nens que impaguin 
aniran a la ludoteca i es parlarà amb els pares quan recullin als fills. El noi en 
pràctiques que ajudava al extraescolar d’esport se’l contractarà per 60€/mes 
perseguir venint fora de les pràctiques. La Beti també per anglès i dibuix. 
 
4. Baixa Teresa Villalmanzo 
L’han d’operar del canell. Quan passi caldrà posar la Roser al lloc a de la Teresa i 
buscar substituta per a la Roser (Ludoteca) 
 
5. Tei a P3. 
Paguem normalment 2 Teis el primer trimestre. Aquest any que el rati és més elevat 
hem perllongat l’estada de la Roser Colomer com a Tei a P3. 
 
6. Ordinador nou per l’AMPA.  
En Toni mira els ordinadors. L’escola demana a més a més 6 ordinadors per les aules 
d’infantil. 
 
7. Carnestoltes 
Aquest any ho portarà el Josep. Preguntar al Josep què vol que fem. S’encarrega 
l’Àfrica. 
  
8. Biblio sobre rodes 
Està tenint molt bona acollida i tenim molts nens participant cada divendres. La Stella 
ens ha cedit un espai dins la biblioteca on posar els llibres de l’AMPA per tenir-los 
més a mà. 
 
9. Sortides pares i fills. 
De moment, les sortides no han tingut bona participació perquè han coincidit ambles 
festes nadalenques. Analitzarem les properes i s’obriran a les Ampes St. Martí i La 
Petjada. 
 
 
 



10. Extraescolars pares. 
Comencem a principis de Febrer amb pilates, batuka, ioga i tai chi. Es faran al 
gimnàs,en horari de 21.00 a 22.00h i s’obriran a les Ampes St. Martí i La Petjada. 
 
 

Es dóna per acabada la reunió a les 12.15h, de la qual estenc aquest acta. 

 

 

Arenys de Munt, 19 / gener / 2010  

 

 

LA SECRETÀRIA     

 

Isabel García 

 
  


