
 AMPA CEIP SOBIRANS       2010 

11 / abril / 2010 

 

 

Comença la reunió a les 21.45 hores del dia 08 d’abril del 2010  al CEIP Sobirans 

 

 

Assisteixen: 

- Mireia Elias 
- Teresa Macià 
- Jordi Casanovas 
- Isabel Garcia 
- Gloria Cierco 
- Marta Mateu 
- Mei Bayerri 
- Àfrica González 
 

 
 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Sant Jordi 
2. Subvencions 2010-2011 
3. Casal d’estiu 
4. Festa fi de curs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. Sant Jordi. 8.00 – 19.00h. 
Roses: les comprem al mateix preu que l’any passat i en comprarem 100 menys, que 
són que les varen sobrar. Total a demanar 150 roses. Venedora = Sra. Sònia 
616960833. Demanarem que ens les entreguin el mateix dia a les 08.30 h. 
Taules: instància ajuntament demanant 7 taules bredes per a la venda de llibres i 
berenars. Entrega de les taules 22/04/2010, tarda, en horari escolar. Avisar la 
direcció escola. 
Llibres: estan encarregats i s’aniran a buscar el dia abans a l’Aloc. Persones 
voluntàries venda: 6, 9.00h-19.00h. 
Caixes diners: tenim 2 caixes i necessitarem 1 més. El canvi el portarà la Mireia Elias. 
Coques: es farà comunicat per a les aules. Ho coordinarà la Rosa? Parlar amb en Toni 
Ferron. S’han de comprar els sucs, Cacaolat  i aigües. Persones voluntàries venda: 4, a 
les 16.00h-18.00.  
S’hauria de comprovar l’estat de la senyera per a guarnir les taules. 
No en tindrem literatura adulta. 
Actuació:  es farà al pati/gimnàs escola. Penjar cartells de l’espectacle a les aules 
d’infantil. S’encarregarà la Glòria Cierco. 

2. Subvencions 2010-2011. 
S’han demanat les subvencions d’acollida matinal i extraescolars. 

3. Casal d’estiu 
En Xavi Xandri s’ocuparà del casal d’estiu (tel. 661738172). S’ha d’insistir en que 
comenci 28.06.2010 i parlar amb la direcció. Preguntar al Josep què es va aprovar 
l’any passat de la jornada intensiva. En Xandri ja té concedit l’espai Sobirans pel 
Casal. Hem rebut la instància de l’Ajuntament. 

4. Festa fi de curs.  
Es farà en dissabte. Es proposa el dia 19.06.2010. Consultar amb St. Martí per no 
solapar les dates. La Mireia contactarà la Lourdes, mare de 4rt, que podria organitzar 
la diada. Proposem repetir l’espectacle de l’any passat. Es farà exhibició de les 
extraescolars infantils. Fer instància Ajuntament per a obtenir cadires.  Muntar un 
sopar d’embotits i pizzes per acabar la diada.  Gelats de regal.  Caldrà ocupar-se de la 
decoració. 
 
Propera reunió 4 maig 2010, a les 22.00h.   

Es dóna per acabada la reunió a les 24.00h, de la qual estenc aquest acta. 

Arenys de Munt, 11 / abril / 2010  

  LA SECRETÀRIA     

 

   Isabel Garcia  


