
ACTA DE LA REUNIÒ  DE L’AMPA DEL DIA 29 de Setembre de 2008

Comença la reunió a les 22.30 hores del dia 29 de setembre del 2008 al CEIP Sobirans

ASSISTENTS

Africa Gonzalez

Mei Batyarí

Marta Encuentra

Montse Jordana

Mireia Elias

Teresa Macià

Toni Ferron

Sonia Gòmez

Pren acta de la reunió, la secretaria en funcions Sónia Gòmez

Presentació dels nous membres de l’AMPA. Es proposa que la propera reunió de membres
de L’AMPA es faci a les 21.00h en lloc de les 22.00h.  Acceptat.

L’ Isabel Moyano plega de la junta però fara feines puntuals. La Montse Jordana demana, per
questions personals, menys implicació. 

Es reparteixen les feines pendents: La Mei Batyari s’encarregarà de parlar amb el director de
Les Boles de Drac per a concretar les extraescolars. Ens encarregarem de tirar endavant els
nous xandalls. Els models proposats son de color grana amb el logo de la escola, es mirarà de
tenir, un parell de talles perquè els nens se’ls pugin emprovar. Hi haurà una persona al despatx
de l’AMPA un parell  de dies a  la setmana, a partir de las 17.00h. per qualsevol dubte que
tinguin els pares.

S’accepta posar una vitrina de informació a l’exterior, al costat de la porta dels petits, nomes per
l’AMPA, la majoria dels pares no s’adonen de l’ activitat que l’AMPA desenvolupa.

Estat de Tresoreria: Per vendre de llibres 1.700€, hi ha un saldo positiu de 46.000 però encara
falta pagar els llibres. Disponible 22.000€ aproximadament. Encara queden 47 famílies que no
han pagat la quota de l’AMPA  25€ per família. Es proposa fer una circular als pares que no han
pagat la quota.  Les famílies que no han pagat la quota ho haurien de fer en apuntar-se a
extraescolars.

Per altre banda, l’escola  té una línea nova a P3 i ens demana col·laboració.  El primer dia de
classe no s’havia nomenat els substituts dels professors que estan de baixa i no s’ha adjudicat
un tècnic d’educació infantil  per a reforçar els mestres de P-3.  L’escola també ens demana
ajuda per mobiliari de P3 (books), 1 prestatgeria  per la secretaria de l’escola i ajut econòmic
per el material de les classes.

S’ accepta 1 boock mes 30 euros per classe. Es demanarà el pressupost de la prestatgeria per
decidir  si l’import  és assumible.  El preu del  books és de 170€  aproximadament. Es mirarà
també una prestatgeria per l’AMPA i una taula per l’ordinador.

Extraescolars:  S’han apuntat  16 nens a la Piscina de Mataró.  S’encarrega directament la
piscina de Mataró.L’AMPA a través de la Montse Jordana només fa d’enllaç.



Es proposa per la propera festa de la castanyada un conte contes de la castanyera i avisar amb
15 dies d’antelació amb una circular. De  l’escola de pares. Es parlarà en la propera reunió

S’accepta fer la propera assemblea el dia 9 d’octubre en primera convocatòria a les 21.30h.

Es dóna per acabada la reunió a les 00.30h. de la qual prenc nota en aquest acta

Arenys de Munt 29 de Setembre de 2008

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA


