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

L’assembla extraordinària 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 17 de maig de
2007 a les 21.30 h.

ASSISTENTS

Hi assisteixen 33 membres.

Pren acta de la reunió, en substitució de la secretària Sussi Vila, la vocal Mireia Elias.

ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de la lectura de l’acta anterior.
2.- Sisena hora.
3.- Jornada intensiva curs 2007/2008
       
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

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

2.  Sisena hora.
La presidenta pren la paraula i explica que l’any que ve s’aplica obligatòriament la sisena hora i
que el claustre ha proposat aplicar-la al migdia, quedant l’horari per primària  de 9 a 13h. i de
15 a 17h., respectant així els horaris d’entrada i sortida. Els pares pregunten que es farà en
aquesta hora i s’explica que el claustre encara ho està estudiant. S’aprova l’horari proposat.

3.  Jornada intensiva. 
S’exposa la proposta dels mestres, que és de fer 10 dies de jornada intensiva al juny.  Un pare
pregunta el motiu de demanar-la i s’explica que els mestres pensen que, amb la calor, els nens
no rendeixen bé a classe i és difícil treballar amb ells i els pares contesten que això és una
excusa. Una mare pregunta quin horari hi hauria i s’explica que de 9 a 13h. i pels nens que es
queden al menjador  fins a les 16h., amb servei de guarderia de 16 a 19h.i que segueix igual el
servei de guarderia de matí. Un pare demana un horari de 9 a 14h. i s’explica que el
departament no ho permet. Una mare diu que no veu gens bé haver de pagar aquesta hora de
guarderia. S’aclareix que al setembre no hi ha jornada intensiva.
Es demana valorar la feina i la disposició del nou equip directiu i de tots els mestres de l’escola
durant aquest curs. Es comenta la diferència amb els altres anys i es passa a votació. Es vota a
favor de la jornada intensiva de 10 dies pel curs 2007-2008 per 31 vots i amb 2 vots en contra.
Una mare pregunta si aquesta decisió és vàlida pels propers anys i s’explica que, si no hi ha
novetats, es ratifica cada any.

Es tanca la sessió a les 22.20 hores.

La secretària                                          La presidenta


