
Comença la reunió a les 21.15 hores del dia 17 de febrer del 2010 a l’escola 
Sobirans

Assisteixen:

- Mireia Elias
- Toni Ferron
- Teresa Macià
- Jordi Casanovas
- Isabel Garcia
- Marta Mateu

ORDRE DEL DIA

1. Extraescolars infantils: impagats i baixes activitats (percussió)
2. Extraescolars adults: Batuka i Pilates.
3. Carnestoltes
4. Vella Quaresma
5. Demandes de l’escola
6. Casal de Setmana Santa
7. Inauguració Hort
8. Sant Jordi: llibres, roses i espectacles
9. Xandalls i bates
10. L'hort de l'escola
11. Boc and Roll (Igualada)

1. Extraescolars infantils: impagats i baixes activitats (percussió)

L’activitat de percussió es va quedar amb només de 3 alumnes i a la professora 
li va sorgir una proposta de feina més interessant. Aquesta activitat, doncs, ha
quedat cancel·lada. Hi ha nens que potser gaudeixen de les activitats sense 
que  els  pares  hagin  pagat  la  quota  de  l’AMPA. Es  farà  un  recordatori  de 
pagament de la quota Ampa a totes les motxilles de les famílies que falten per 
abonar la quota.

Na  Mireia  Elias  passarà la  llista  dels  que  estan  pendents  de  pagament  a 
l’AMPA.



2. Extraescolars adults: Batuka i Pilates.

Hem  aconseguit  engegar  les  extraescolars  dels  pares/mares  amb  dues 
activitats:

Batuka i Pilates.
Batuka: 11 participants.
Pilates: 28 participants.
Total participants: 39 Ingressos: 738€.
Cost monitora = 2,25€/hora/participant = 350€

De  moment  podem  concloure  que  els  ingressos  que  rebem  per  aquests 
conceptes ens permetran atendre millor els equipaments requerits per l’escola.

Algunes  mares  assistents  demanen  ampliar  les  activitats  a  dos  dies  a  la 
setmana però rebaixant una mica els preus.

Per l’ampliació a 2 dies podríem oferir un preu de 25€/persona. 3 dies a 32€ i 4
dies a 39€.

3. Carnestoltes

Va faltar la música a la rua. Intentarem saber per què. Xocolatada molt bona 
fetaper Picant de Mans. La festa va anar molt bé. Va fer molt fred i els nens 
varen estar massa estàtics asseguts a terra  a la plaça de l’església. L’any que 
ve, si coincideix la festa amb dies de molt de fred, es podria demanar que la 
festa  es fes a  la Sala  Municipal.  Les disfresses d’aquest  any van ser  molt 
maques. Les mares voluntàries/cosidores van fer molt bona feina.

4. Vella Quaresma

Ja està muntada al  vestíbul.  La traslladem al  vestíbul  del  pati  dels  cirerers 
perquè és més espaiós i així els rituals d’infantil es faran amb més tranquil·litat.

5. Demandes de l’escola

Els  professors  ens  han  passat  la  següent  llista  de  necessitats.  En  principi 
s’accepta  tota  la  llista  i  hi  afegim  la  possibilitat  d’adquirir  un  banc  per  les 
esperes dels pares al vestíbul.



4 taules tutories
16 cadires tutories
6 ordinadors aules infantil: Toni Ferron proposa comprar 3 amb pantalles 
mésgrans i carros de rodes i a compartir per les dues classes de cada 
curs. L’ús d’aquests ordinadors és realment baix.
16 taules ordinadors aules

6. Casal de Setmana Santa

Les mares i pares de les dues escoles (St. Martí i Sobirans) volen saber si hi 
haurà CASAL. St.  Martí no en farà. Preguntar la Teresa i la Roser si poden 
estar  interessades  i  si  diuen  que  sí,  el  podríem  organitzar. Consultar  amb 
Picant de Mans cost menjador. Notificar l’AMPA St. Martí que probablement el 
farem.

7. Inauguració Hort

Uns pares voluntaris es van oferir a preparar l’Hort. A la part alta hi haurà l’hort 
del menjador i a la part de baix, l’hort del cicle mitjà. Infantil gaudeix de vàries 
jardineres als seus patis on plantaran llavors.

8. Sant Jordi: llibres, roses i espectacles

Preparar amb temps. Organitzar compres. La majorista de roses ens truca  ( a 
la Teresa Macià) i els llibres es compren a l’Aloc. Si en sobren es tornen. 
S’encarreguen en Jordi-Mireia. Contractem espectacle? Parlar amb en Joaquin 
i la Glòria. No farem biblio sobre rodes. Coques i sucs per berenar. Podríem 
convidar l’escola St. Martí a l’actuació.

9. Xandalls i bates

Tenim una proposta. La valorem i no interessa la bata i del xandall només la 
part de dalt color vermell (color 300). S’ha de tornar a consultar el preu. De cara 
a les excursions seria pràctic poder portar els nens vestits d’un mateix color.



10. Boc and Roll (Igualada). Reunions d’aula

Si  St.  Marti  també  el  fa  es  podria  negociar  una  compra  conjunta  i  així 
aconseguir  un millor preu. Dir-li a en Josep, donat que aquest tema el porta 
l’escola.

Es dóna per acabada la reunió a les 11.40h, de la qual estenc aquest acta.

Arenys de Munt, 17 febrer 2010

LA PRESIDENTA            LA SECRETÀRIA
Teresa Macià Isabel García


