
ACTA  DE  L’ASSEMBLEA  ORDINÀRIA  DE  PARES  I  MARES  D’ALUMNES  DEL  CEIP
SOBIRANS 

L’assemblea ordinària de l’associació de pares i mares d’alumnes del CEIP Sobirans es celebra
al mateix centre, a la carretera de Lourdes  nº 29 d’Arenys de Munt, el 27 de setembre del 2007
a les 22.00 h.

ASSISTENTS

Hi assisteixen 28 membres.

Pren acta de la reunió la secretària Sussi Vila

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:
       . Socialització
       . Biblioteca sobre rodes
       . Revista AMPA i pàgina web
       . Sobiresplai i casal de Nadal
        . Estraescolars
       . Venda de llibres     
       . Festes i sopar de fi de curs   
3.- Servei de menjador.
4.- Dotació de la biblioteca
5.- Estat de comptes
6.- Presentació de la nova Junta
7.- Pares voluntaris
8.-Torn obert de paraules.( Si algú té una proposta és el moment d’exposar-la.)

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

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

Canviem l’ordre del punts de la convocatòria i comencem parlant de les activitats extraescolars.
Degut a la feina que porten, l’Ampa ha decidit buscar una empresa que ho gestioni. 
Ho faran  Les Boles de Drac, que ens expliquen com han anat les inscripcions. 
De moment  s’obren 2 activitats:  patinatge i  dibuix.  Piscina,  per  ara,  compta amb 16 nens
apuntats. En calen 25 per omplir l’autocar i poder fer l’activitat, però s’intentarà tirar endavant.
L’horari de la piscina és de ¼ de1 a ¼ de 3, perquè totes les hores estan ocupades. Si es fa
l’activitat, l’any que ve, potser hi hauria opció a triar una altra hora. Una mare pregunta si hi pot
anar d’acompanyant, però només hi van els monitors, i una altra proposa que els pares portin
els nens amb cotxe i d’aquesta manera no es necessitarien els 25 nens per l’autobús. No hi
haurà coordinadora perquè no surten els números. La facturació serà mensual.
Desprès d’aquest punt, els de Les Boles del Drac deixen la reunió.
Les inscripcions de les activitats extraescolars s’obren als nens de P4 i P5.

Casal de Nadal: El Consell Escolar ha aprovat fer el casal de Nadal , i el gestionarà Les Boles
De Drac. Hi haurà servei de menjador.
El casal d’estiu, que també s’ha aprovat pel consell, el portarà en Xavi Xandri. 

Socialització: Tots els nens a partir de 3r entren en el projecte de socialització, que ja no es
optatiu sinó una norma de l’escola. Aquest projecta no dur feina durant el curs, però si al final.



Per això cada any es demana pares voluntaris per venir a repassar els llibres i folrar-los. Part
dels diners de la quota de socialització també és per comprar diccionaris. 
La quota de material ha estat més cara perquè l’escola ha posat el material de tots els alumnes
del centre. Això no va quedar clar a alguns pares i a principi de curs ja havien comprat ells el
material escolar. Una mare demana si de cara el curs que ve, aquesta quota es pot pagar un
altre mes, perquè no s’ajunti amb la compra dels llibres.  

Biblioteca: El curs 2006-2007 l’AMPA es va proposar dotar la biblioteca. Es va fer una parada
on els pares i nens van comprar, a preu de cost, llibres per a la biblioteca. Es va organitzar una
rifa d’una panera, i amb la venda dels números es van recollir 1000 €. Hi hem invertit els diners
recollits de la venda de castanyes (500 €), i s’ha tramitat una subvenció de la Diputació per
comprar una enciclopèdia i atlas, però encara no sabem si ha estat atorgada. L’escola ens ha
demanat si amb part d’aquest diners podem comprar mobles pels llibres de les aules.
L’escola ha entrat  en el projecte PUNTEDU, que te com objectiu potenciar les biblioteques
escolars, i  dinamitzar la  lectura a través de l’escola.  A primària  hi  ha 1h de biblioteca a la
setmana. L’escola ha de desenvolupar uns objectius a 3 anys vista, i aquest curs començarà
amb l’enregistrament  en  xarxa  a  totes  les  escoles  del  projecte.  El  17  d’octubre  hi  ha  la
presentació del projecte a totes les escoles que hi estan adderides.

Biblioteca sobre rodes:  Hem engegat  el projecte de la  biblioteca sobre rodes per  als  nens
d’educació infantil. Aquest curs s’amplia als nens de 1r . Es farà els divendres a les 5.
 
Canvis a la Junta. La Presidenta, Rut Graupera, i la Tresorera, Pili Zamora, deixen l’Ampa. La
Rut ens llegeix la seva carta de dimissió. S’aprova la nova Junta amb la Teresa Macià com a
Presidenta, la Sussi Vila com a Secretària, la Mireia Elias com a Tresorera i com a vocals,
Montse Jordana i Isabel Moyano.

Revista Ampa i pàgina Web. Aquest any s’han editat dos exemplars de la revista. Porta molta
feina i  de moment no es farà a no ser que surti  algun pare voluntari per fer-la. Un pare es
presenta voluntari per portar la pàgina web. 
Llibres de text: La venda de llibres s’ha fet al mes de juliol. Quasi tots els pares els han comprat
a l’escola.

Llibres de text: La venda de llibres s’ha fet al mes de juliol. Quasi tots els pares els han comprat
a l’escola. La venda es volia fer el mes de juny, però els mestres ens  van passar tard la llista
per poder-los demanar. Un pare aprova la idea que ja es va explicar l’any passat de cobrar els
llibres pel banc i que els nens els trobin a la classe. 

L’Ampa ha col.laborat,  econòmicament  i  humana,  en totes  les  festes que s’han celebrat  a
l’escola.  Per  la castanyada s’ha fet  una xocolatada,  s’han comprat  els  regals pel Tió,  hem
col.laborat econòmicament a la setmana cultural, per Sant Jordi es regalen, de la parada que
fem,  2 llibres per aula. Hem organitzat un concert de roc pels nens de 6è i els hi regalem les
fotos. A final  de curs muntem una festa amb  titelles, inflables i amb sopar. El guarniment del
maniquí també va a càrrec de l’Ampa.

Menjador: A partir d’ara l’empresa K-tip la gestiona una altra persona: l’Anna Grau.
Hi ha algun canvi  amb les  monitores,  però hi ha la mateixa cuinera que l’any passat  i  els
mateixos proveïdors. Han invertit 3000 € en un pelador de patates.
Una mare es queixa del cobrament per avançat dels dinars. L’Ampa no es pot posar amb la
gestió de l’empresa.

Estat de comptes. Es repassa el quadre d’ingressos i despeses del curs 2006/07. L’Ampa ha
ingressat un total de 28.967€ i ha tingut unes despeses de 25.227€.
El saldo bancari a data 27 d setembre de 2007 es de 31.130€.
   

Torn obert de paraules. Una mare pregunta si l’Ajuntament pagarà algun gronxador pels patis,
però aquest any pagarà els tendalls del pati de P3 i P4.
Una mare es queixa del gronxador que te forma de girafa del pati de P3. Diu que no té barana
per pujar l’escala i que hi ha nens que no hi volen pujar.



Demanem pares per la Junta i pares voluntaris.    

La reunió s’aixeca a les 23.40 hores, de la qual com a secretària estenc aquesta acta, amb el
vist i plau de la presidenta.

                 La Secretària                                 La Presidenta


