
 AMPA CEIP SOBIRANS       2009 

13 / octubre / 2010 

 

 

L’assemblea ordinària de l’associació de pares i mares d’alumnes de l’escola Sobirans es celebra al 
mateix centre, a la carretera de Lourdes  nº 29 d’Arenys de Munt, el 07 d’octubre del 2010 a les 
21.30 h. 

 

ASSISTENTS 

Hi assisteixen 21 membres. 

 

Pren acta de la reunió la secretària Isabel Garcia 

 

 

Ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de la lectura de l’acta anterior. 
 
2.- Informació i valoració  de les actuacions realitzades: 
 

2.1. Col·laboració amb l’escola   
2.2. Biblioteca sobre rodes 
2.3. Pàgina web 
2.4. Casals  
2.5. Extraescolars  
2.6. Venda de llibres      
2.7. Festes i festa de fi de curs    

 
3.- Estat de comptes 
 
4.- Presentació de la nova Junta.  
 
5.- Pares voluntaris 
 
6.-Torn obert de paraules. 
 
 
 



DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de la lectura de l’acta anterior. 
La Presidenta fa la lectura de l’acta de l’Assemblea de l’any passat i s’aprova la mateixa 
signant-la 2 pares. 

 
2.- Informació i valoració  de les actuacions realitzades: 
 

2.1. Col·laboració amb l’escola 
2.1.1. TEI a P3.   

Com que l’escola no arriba als ratis o barems que exigeix el 
Departament d’Educació per a posar una TEI (Tècnic Educació Infantil), 
l’’AMPA assumeix el cost del sou d’una TEI durant tot el curs escolar, 
per a fer tasques de suport a les aules de P3. Durant el primer 
trimestre de cada curs escolar hi contractem dues TEIs. Aquest 
personal de suport és fonamental per a la bona integració del més 
menuts a l’escola “gran”. Especialment, durant el primer trimestre, els 
nens/es han d’assimilar tot un seguit d’hàbits que suposen una feina 
molt intensa per als mestres de P3, que sense l’ajut del personal de 
suport seria inassolible. 
 

2.1.2. Compra d’equipaments per l’escola. Cada any, l’AMPA rep una petició 
de material - equipament per part de la direcció del centre. Gràcies als 
ingressos que obté l’AMPA, durant l’any podem atendre les peticions 
de material que ens sol·licita el professorat del centre. Aquestes 
adquisicions donen una millor resposta a les necessitats educatives i 
de gestió del centre. Durant el present any l’AMPA assumirà la compra 
dels següents elements: 6 ordinadors per al cicle infantil, 16 taules 
d’ordinador per les aules, 2 bancs per a l’entrada del centre, 4 taules 
de tutoria i 24 cadires. Els ingressos de l’AMPA resulten dels petits 
marges que queden de les activitats següents: venda de berenars a les 
festes principals, venda de llibres, subvencions, quotes socis AMPA 
(190 socis), extraescolars alumnes i pares/mares i els casals. 
 

2.1.3. Regal per als nens/es de sisè. L’AMPA fa un obsequi als nens/es de 
sisè quan acaben el curs, com a comiat del centre al que han assistit 
des de que tenien 3 anys. 

 
2.1.4. Foto de grup per a l’escola. L’AMPA regala a l’escola la foto de grup 

dels alumnes de sisè que deixen l’escola per a seguir cursant els 
estudis a l’institut, com a record del seu pas pel nostre centre. 

 



2.1.5. L’hort de l’escola (Projecte escola verda). L’AMPA va mobilitzar un 
grup de voluntaris per a col·laborar amb la direcció en la preparació 
del terreny i poder engegar l’hort de l’escola i l’hort del menjador. 

 
 

2.2. Biblioteca sobre rodes.  

Cada divendres del curs, a la biblioteca de l’escola L’AMPA organitza el préstec 
de llibres de lectura infantil i mobilitza un grup de pares/mares voluntaris/es 
per explicar contes als nens que hi assisteixen. Aquesta activitat intenta 
promoure la lectura des dels 3 anys. Quan surten de l’escola els nens/es 
berenen a l’entrada de l’escola i a partir de les 17.15h entren a la biblioteca 
acompanyats pels pares o tutors. La cap d’estudis (Stella) ens ha cedit un 
parell de prestatges de la biblioteca de l’escola per a poder deixar els llibres 
de l’AMPA, que han estat inventariats i marcats segons el criteri de la 
biblioteca escolar. Gràcies a la Subvenció de la Diputació varem poder adquirir 
molts nous exemplars. 

 
2.3. Pàgina web 

S’han detectat alguns problemes de seguretat en les nostres llistes de 
distribució. En Toni Ferron està seguint el tema per a eliminar-ho. Es proposa 
pel nou any d’incorporar la nostra AMPA al Facebook per a fer-la més oberta i 
participativa. 

 
2.4. Casals  

 
2.4.1. Casal de Nadal. Durant els dies laborables del període de festes 

nadalenques que van des del 23/12/2010 al 10/01/2011 l’AMPA 
munta un casal per a oferir a les famílies una opció segura de 
conciliació de la vida laboral i familiar. En el passat casal van participar 
22 nens. 

 
2.4.2. Casal de Febrer/Març. Aquest nou període vacacional del nostre 

calendari escolar exigirà un casal que haurà de muntar o organitzar 
l’AMPA, per a oferir a les famílies una opció segura de conciliació de la 
vida laboral i familiar. La majoria de famílies no disposaran de vacances 
en aquest període i hauran de buscar plans alternatius per a poder 
atendre els seus fills. 

 
2.4.3. Casal de Juny. Des de final de curs (22/06/2010) i durant els darrers 

dies del mes l’AMPA li demana al Sobiraesplai (Xavier Xandri) que 
munti el casal d’estiu per a poder cobrir aquest període laboral dels 
pares/mares i així oferir a les famílies una opció segura de conciliació 
de la vida laboral i familiar. 

 



2.4.4. Casal d’estiu. El Casal Sobiraesplai, que comença els últims dies de  
juny, tindrà continuïtat durant el mes de juliol per  a poder cobrir les 
mateixes necessitats de conciliació de les famílies. L’any 2011 aquest 
casal, que sempre es venia muntant, haurà de conviure, durant els 
primers dies de mes, amb les activitats professionals dels mestres. 
Aquest canvi de calendari suposarà la convivència de les dues activitats 
durant també aquest mes de juliol. 

 
2.4.5. Casal de Setembre. Fins a l’inici de curs (3 ò 4 dies) l’AMPA li demana 

al Sobiraesplai (Xavier Xandri) que perllongui el casal d’estiu per a 
poder cobrir aquest període laboral. 

 
 

2.5. Extraescolars  
 

2.5.1. Acollida Matinal i Ludoteca. Aquests serveis organitzats per l’AMPA es 
duen a terme en una aula de l’ala nova del centre. Al matí l’horari del 
servei és de 7.30h – 9.00h i per la tarda de 17.00h – 19.00h. L’AMPA ha 
equipat l’aula amb jocs i d’altres materials. També s’ha comprat un 
paviment aïllant de PVC per a fer més càlida l’aula.  
 

2.5.2. Extraescolars infantils. L’AMPA gestiona les extraescolars infantils que 
es duen a terme dins del centre escolar a partir de les 17.00h. Alguns 
espais utilitzats són: pati, sala de psicomotricitat, gimnàs i aules de 
l’ala nova. És un servei que s’ofereix amb la finalitat d’introduir els 
alumnes a noves activitats i habilitats mitjançant les arts plàstiques i 
l’esport. L’oferta actual és: natació (piscina de Canet, dissabtes matí), 
dansa, batuka, roda d’esports, anglès, patinatge i judo. 

 
 

2.6. Venda de llibres 
 

L’AMPA s’encarrega de comprar els llibres pautats pel centre a l’Abacus i de 
vendre’ls a les famílies. Un grup de pares voluntaris s’organitza per a dur a 
terme l’organització d’aquesta tasca. A partir d’aquest any s’hi vendran també 
els Boc’n Rolls. A principis d’octubre encara hi ha faltes de llibres per part de 
l’Abacus. 

 
 

2.7. Festes i festa de fi de curs    
 

2.7.1. Festa castanyada. L'AMPA participa en la celebració de la festa de la Castanyada de 

l'escola, torrant 40 kg castanyes amb l'ajut de pares voluntaris, que es vesteixen de 
castanyers i castanyeres.  El dia de la castanyada, a les 17 h l’ AMPA, amb l’ajut dels 



pares col·laboradors, ven coques i sucs a l’entrada de l’escola per a donar continuïtat 
a la festa. 
 

2.7.2. Concert de Nadal. L’AMPA col·labora amb l’escola decorant la Sala Municipal, 
conjuntament amb l’AMPA St. Martí i contractant la filmació i enregistrament 
de l’acte. Posteriorment, posa a la venda els CDs de record per a les famílies. 
Pares/mares voluntaris ajuden als mestres  per al bon desenvolupament del 
concert. 
 

2.7.3. Festa Carnestoltes. L’AMPA col·labora coordinant els grups de pares/mares 
col·laboradors/es que cusen, maquillen i acompanyen els nens a la rua que té 
lloc pels carrers del poble, en estreta col·laboració amb els mestres de 
l’escola. Per la tarda, i dins de l’escola, l’AMPA ofereix a tots els alumnes una 
xocolatada amb melindros. 
 

2.7.4. Diada de Sant Jordi. L’AMPA participa amb la venda de llibres i roses a 
l’entrada de l’escola i durant tota la Diada. Regala 2 llibres per classe de cada 
curs. Contracta un espectacle infantil i organitza un berenar a partir de les 
17.00 h al  pati de l’escola, per a col·laborar en l’ambient festiu d’aquest dia 
tant assenyalat de la nostra cultura. 
 

2.7.5. Festa de final de curs. L’AMPA organitza una festa de final de curs on tenen 
lloc: festival d’extraescolars, actuacions infantils, jocs, inflables, gimcana, 
berenar i sopar final. 

 
 

 
3.- Estat de comptes 

S’annexa en document independent. 
 
4.- Presentació de la nova Junta.  

Surten de la Junta la Presidenta la Teresa Macià i la Tresorera la Mireia Elies. Entren en 
Toni Ferron com a nou President i en Carles Costa com a Tresorer.  
Nous vocals: Naira Tortajada, Meli Cardoso, Eli Pruna, Mireia Sanz, Roger Vernis i la Maria 
Ballester. 

 
5.- Pares voluntaris.  

L’Ampa compta amb un grup de pares/mares voluntàries que participen en la confecció 
de coques per a les festes, explicació de contes infantils per a la biblioteca sobre rodes, 
suport en festes, etc. Tenim un nou pare voluntari expert en temes informàtics. 

 
6.- Torn obert de paraules. 

Alguns pares proposen el sorteig de paneres i la venda de loteria com a fórmula per a 
incrementar els ingressos.  

 



La reunió s’aixeca a les 23.00 hores, de la qual com a secretària estenc aquesta acta, amb el 
vist i plau de la presidenta. 
 

 

Arenys de Munt, 13 / octubre / 2010  

 

 

LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA     

 

 
  


