
 AMPA CEIP SOBIRANS       2010 

12 / maig / 2010 

 

 

Comença la reunió a les 10,35 hores del dia 05 de maig del 2010  al CEIP Sobirans 

 

 

Assisteixen: 

- Mireia Elias 
- Teresa Macià 
- Isabel Garcia 
- Toni Ferron 

 
 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Nou calendari escolar 2010-2011 
2. Preu venda Boc’n Roll. 
3. Compra d’ordinadors per a l’escola. 
4. Comissió menjador. 
5. Festa fi de curs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Nou calendari escolar 2010-2011. Es redactarà un carta adreçada als Serveis 
territorials del Maresme manifestant el desacord de l’Ampa davant la possibilitat de 
que el professorat faci jornada intensiva al mes de juny 2011.  

2. Preu venda Boc’n Roll. Comanda conjunta de 1.760 unitats. Preu que proposem al 
nostra AMPA 4€. 

3. Compra d’ordinadors per a l’escola. Es valoren els ordinadors amb pantalles grans 
per a facilitar la visió dels nens/es. Es compraran 6 ordinadors que pujaran 3.420€ + 
l’ordinador de l’AMPA. Es proposarà a Sils (Arenys de mar) i Reset (Calella), que són 
dos proveïdors propers per a facilitar la instal·lació. 

4. Comissió menjador. Es vol aprovar la pujada de preus per l’any vinent. En època de 
crisi es demana que l’empresa del menjador s’ajusti al preus d’aquest any.  
Esperarem a veure en quin percentatge apujaran els preus per a emetre opinió. Hem 
de tenir en compte que ens afectarà la pujada d’IVA. 

5. Festa fi de curs. La festa la volem fer fora. Sí que caldrà demanar de tallar el tram de 
davant l’escola. Sopar: tenim proposta menú Ca la Tina i cal demanar un altre a 
Picant de Mans. Si la Lourdes ho agafa farem sopar i si no farem sopar.  La Lourdes ja 
té contractat el grup de l’espectacle infantil, La Ruth i la Silvana estan muntant 
tallers. Les extraescolars faran exhibicions i ho estan preparant. Decoració: buscar 
voluntaris per la decoració. Encarregar gelats a Picant de Mans. Mirar factura de l’any 
passat. La Marta Mateu s’encarrega de demanar les coques per la festa fi de curs. 
Servei de bar amb lloguer de nevera. Buscar voluntaris per anar a comprar begudes i 
ocupar-se del bar. La Teresa i la Mireia redacten el programa de la festa i en Toni ho 
passa a maquetar.  
 
 

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

Arenys de Munt, 12 / maig / 2010  

  LA SECRETÀRIA     

 

   Isabel Garcia  


