
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DEL DIA 10 DE MARÇ DE 2008

Comença la reunió a les 22.15 hores del dia 10 de març del 2008  al CEIP Sobirans

ASSISTENTS:

Mireia Elías
Montse Jordana
Sussi Vila
Teresa Macià
Toni Ferron

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de la reunió anterior
2. Pressupost
3. Sant Jordi
4. Panera
5. Festa de final de curs
6. Piscina
7. Casal estiu
8. Web
9. Fotos

Pren acta de la reunió, la secretària Sussi Vila.

Comença la reunió amb la lectura i aprovació de l’acta de l’última reunió de la Junta.

Voluntaris.  Els Voluntaris  disposen de 1700€  per  donar  a  una associació que presenti  un
projecte dedicat  als  nens.  La Teresa proposa que sigui  sobre instruments musicals  de les
diferents cultures representades a la nostre escola,  i poder-los comprar amb aquest diners.
Demanarà a l’escola que faci el projecte.

La Teresa preguntarà a la Maribel com està el tema del reforç escolar.

Pressupost. Queden, a dia d’avui,  25.594€ al c.c. de l’Ampa. Estem pendents de l’ingrés dels
3.000€. la subvenció de l’Ajuntament tramitada el curs 2006/07. 

Parlarem amb l’escola per veure com està el tema de la fotocopiadora i l’agenda , i per saber el
cost dels autobusos a les sortides, per mirar si de cara el proper curs, l’Ampa n’assumeix una
part.

Sant Jordi. La comanda de llibres ja està feta a l’Aloc. Ens fan un 15% de descompte i ells ja
ens marcaran el preu als llibres. La Montse farà l’instància per demanar a l’Ajuntament les
taules per a la parada.

El taller de coques no tira endavant, però l’Encarni s’encuidarà de fer coques amb altres mares,
per vendre juntament amb sucs per berenar. Un tros de coca i un suc, 2€.

Es faran tres parades: la de llibres, la de material de papereria i la de berenars.

La  xerrada sobre els hàbits alimentaris ha anat  molt  bé.  Hi han assistit una trentena de
persones. La xerrada ens l’han fet de forma gratuïta, i hem comprat un regal al Rebost de l’Àvia
per la noia de la xerrada. La Mireia l’anirà a pagar. 

La Montse anirà a pagar el melindros de la xocolatada de carnestoltes.

Panera. Ja està en marxa. La Sussi dirà a la Silvana que estigui preparada pel dia 5 de maig
per rifar-la el dia 23.



Festa de final de curs. Posem la data: dissabte 14 de juny. Decidim que aquest any no es fa
sopar. Al matí es farà l’espectacle de patinatge, i la Sussi proposa que s’organitzi alguna cosa
més com ara algun partit de futbol pel pares o jocs familiars, per acabar d’omplir el matí. A la
tarda, titelles, inflables i xocolatada.  La Mireia parlarà amb Boles de Drac, pel patinatge, i amb
Sim Salabim, per veure si podem fer ells l’espectacle a la tarda.

Piscina. Demà la Montse té reunió amb l’Elena Padilla de la piscina.

Casal d’estiu. En Xavi Xandri no contesta a les trucades de la Teresa. Mirarà de parlar amb la
Neus.

Web. Ja està tota penjada a www.ampasobirans.com. Aquest any en Toni ha tingut problemes
amb el domini, i proposa canviar-lo de cara l’any que ve.

De cara el curs 2008/09 , intentarem engegar un casal Digital  i un curs sobre fotografia. En
Toni preguntarà que ens pot costar un monitor.

Menjadores per ocells. En Toni parlarà amb en Pere Alsina i l’Enric Badosa perquè ens facin
un  guió sobre el manteniment de les menjadores, poder-lo presentar a l’escola abans que facin
el pla anual, i s’hi puguin implicar els mestres en el manteniment.

El mural d’entrada sempre s’enganxa a sobre els vidres. En Toni proposa que l’Ampa pagui un
suport.

Fotos. L’Emma es cuidarà de tot. La Maribel ha  proposat a la Mireia, que l’Ampa regali les
fotos, però això és una cosa voluntària i la compra qui la vol. De cara el proper curs, mirarem
de fer les fotos durant el mes d’octubre. D’aquesta manera, tots els pares podran conèixer els
nens de les clases dels seus fills a principi de curs –important pels neus nous i  P-3-.

Reunió Fapac. Es van reunir a la nostra escola. I van venir membres de la Fapac, però només
per trencar el gel entre les Ampes. A la propera reunió, que és farà a primers d’abril, només hi
assistiran les Ampes de Maresme. Van parlar sobre la vaga i la socialització dels llibres. La
Fapac creu que les escoles s’han d’obrir a les noves tecnologies.

La Maribel ha anat a parlar amb el Departament d’ensenyament, perquè volen passar tres línies
de P3 a l’escola. Encara so se sap com acabarà.

Extraescolar. Deixem el tema per la propera reunió de Junta.

La Teresa preguntarà si hi ha xarxa Wiffi a l’escola.

La propera reunió de Junta serà el dilluns dia 7   d’abril del 2008.

Es dóna per acabada la reunió a les 00.15h. de la qual estenc aquest acta.

Arenys de Munt, 10 de març  de 2008 

LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA    

 


