
ACTA DE LA REUNIÒ  DE L’AMPA DEL DIA 4 de Novembre de 2008

Comença la reunió a les 22.00 hores del dia 4 de Novembre del 2008 al CEIP Sobirans

ASSISTENTS

Mireia Elias

Teresa Macià

Mey Barrera

Africa Gonzalez

Sonia Gómez

ORDRE DEL DIA

Col·laboració amb l’escola: Vetlladores/mobiliari biblioteca i arxiu

Xandalls

Biblioteca sobre rodes

Escola de pares

Voluntaris

Castanyada

Festa Major – Servei de Guarderia

Casal de Nadal 29-31 de desembre

Vaga de mestres dia 13 de novembre

Pren acta de la reunió, la secretaria Sónia Gómez

Col·laboració amb l’escola: Vetlladores/mobiliari biblioteca i arxiu

Els books ja han arribat a l’Ampa, nomes cal muntar-los, s’encarregaran els homes de la Mei i de l’Africa el proper divendres. 
Els professors demanen prestatgeries per les tres aules de P3 per les carpetes grans, es decideix que ho demanin ells mateixos 
i passin la factura a l’Ampa.



La prestatgeria per l’Ampa, la taula de l’ordinador per la biblioteca i una altra taula les compraran l’Africa i la Mei  a l’ Ikea.

Vetlladores: Mirarem a la web de la Generalitat si hi ha subvencions per pagar a les vetlladores ja que l’Ampa no pot assumir 
aquest cost durant tot el curs. També es mirarà si es troba estudiants de magisteri en pràctiques que puguin donar un cop de mà 
a les mestres de P-3. La Mireia mira a Freta de Calella i parla amb la Sara Champion

Xandalls

Es posarà a la part del darrera el mateix que hi havia al xandall antic. En lloc de Ceip Sobirans, serà Escola Sobirans Arenys de 
Munt. S’accepta la rebaixa de  2€ per xandall per les famílies nombroses que hagin demanat xandalls per tots els fils, només hi 
ha un cas d’una mare amb 4 fills que n’ha encarregat un per cada fill. N’han encarregat 34. Tothom ha pagat per endavant menys 
4 famílies.

Biblioteca sobre rodes.

S’accepta que els avis o pares que vulguin explicar contes en castell ho facin`en aquesta llengua. L’Àfrica ajudarà a la Rut i la 
substituirà quan ella no hi pugui ser.

Escola de pares

En Victor farà un taller de Risoteràpia. A mes es mirarà de fer conferencies sobre temes com d’infantesa (igual que el darrer 
any) i també sobre la pre-adolescència i sobre nutrició. La Teresa contacte amb en Benjamí Montenegro.

Voluntaris

L’ajut que els voluntaris ofereixen a l’escola quan hi ha reunions d’aula és d’agrair, així com la seva bona disposició i la 
immediata resposta, però els hi podem deixar a ells tota la feina. Cal que hi hagi algú de l’AMPA per ajudar-los i  evitar que es 
que concentri un nombre massa gran de nens en un mateix espai. Caldrà demanar també el gimnàs, per evitar la concentració 
de massa nens al vestíbul i al menjador.

Castanyada.

Va anar molt bé, però amb la pluja, es va concentrar la gent a sota el porxo i la venda va ser lenta. Per la propera Castanyada cal 
organitzar-ho  amb més temps i més mans. Caldria vendre els tiquets en una zona i el menjar en una altra i portar les coques ja 
tallades.

Festa Major Sant Marti, mirar de fer un casal. La Mei parlarà amb el Victor de Boles de Drac  i si es factible es farà una circular 
per els pares. Així mateix, fer un casal per els dies de Nadal 22,23,24, 29,30 i 31 de desembre i 2, 5 i 7 de gener.

Piscina

Hem rebut un emai  de la Montse Jordana on explicava el mal entès de les inscripcions: el segon fill paga la meitat i el tercer és 
gratuït, però sembla que el quart paga la tarifa completa i no és gratuït com havíem entès. Es mirarà per el proper any la piscina 
de Canet de Mar. L’Africa s’encarregarà de parlar amb ells i que guardin els divendres per l’escola Sobirans.

Consell Escolar

La Mireia ens fa arribar el resum del que es va dir al Consell segons copia adjunta.

A la propera reunió de junta parlarem del concert de Nadal, cal demanar pressupostos per a filmar-lo.



Es proposa la propera reunió de la junta per el dia 1 de Desembre a les 21.30h.  

Es dóna per acabada la reunió a les 23.30h. de la qual prenc nota en aquest acta

Arenys de Munt 4 de Novembre de 2008

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA


