
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DEL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2008

Comença la reunió a les 21.40 hores del dia 2 de desembre del 2008  al CEIP Sobirans

ASSISTENTS:

Teresa Macià
Mireia Elías
Toni Ferron
Africa Gonzalez
Mei bayerri

A la reunió hi assisteixen tres representants de l'AMPA del CEIP Sant MARTÍ , la presidenta Gemma Collet i
dues persones més, amb motiu de la decoració de la Sala Municipal per el concert de Nadal. Enguany es
proposa realitzar la decoració de forma conjunta. 

ORDRE DEL DIA

Col·laboració amb l’escola: Vetlladores. 

Nadal
● Casal de Nadal 22, 23, 24, 29,30, 31 de desembre, 2, 5 i 7 de gener
● Col·laboració per la festa del tió. 
● Patge reial: voluntari? Vestit?
● Concert de Nadal, dia 19 de desembre de 10 a 12
● Pressupostos per a filmar el concert de Nadal

Carnestoltes
Escola de pares
Consell Municipal
Consell Escolar

Pren acta de la reunió, en Toni Ferron, atès que la Sonia Gómez no ha pogut assistir a la reunió.

A l'acta es relaciones els diferents punts de l'ordre del dia atenent a l'ordre amb que varen ser tractats. 

Decoració sala Municipal. Concert de Nadal.

Es comenten diferents propostes per decorar l'escenari, i s'acorda crear una Comissió conjunta entre les
AMPAs de les dues escoles per a decorar la sala.

Per part de l'AMPA del CEIP_SOBIRANS en formaran part la Mei Bayerri  i l'Àfrica González i per part de
l'AMPA del CEIP Sant Martí l’Esther Barot.

Cal demanar a l'ajuntament que es respecti la decoració del dia 18 al 19. 

Es farà una primera trobada el dimecres 3/12/08, i es mirarà quin material es pot adquirir a proveïdors
locals (Angel del Rio).

Aprofitant la visita de l'AMPA del CEIP Sant Martí es comenten altres aspectes.

● la possibilitat de publicitar les conferencies i xerrades d'una i altre escola a tot el col·lectiu de
pares, amb l'objectiu d'aconseguir més afluència de públic i participació.



● Comentem conjuntament les "misèries" de la manca de participació de la majoria de pares i mares
d'una i altre escola, les dificultats en ocasions per cobrar les quotes de l'AMPA, i la solitud i manca
de recolzament general a l'hora de tirar endavant propostes.

● l'AMPA del Sant Martí s'interessa per la socialització de llibres que es porta a terme al Sobirans.

Les representants de l'AMPA del CEIP Sant Martí abandonen la reunió un cop tractats els punts anterior, i
ens emplacem per a properes trobades (periòdiques) amb l'ànim de cercar punts de col·laboració.

Consell Escolar: 

La Teresa Macià llegeix la notificació de la direcció de l'escola referent al resultat de les eleccions al
Consell Escolar, segons la qual l'AMPA ha de notificar el seu representant abans del 5 de desembre. 

El representant de l'AMPA serà la Mireia Elias que actualment ja ocupa aquest càrrec.

Demandes de suport de la direcció de l'escola. 

Suport al cicle d’infantil.

L'escola ens comenta que la persona contractada per AMPA com a reforç per a P-3, esta donant
servei a tots els nivell d’educació infantil (P-3, P-4, P-5).

La direcció ens comenta també que esta buscant gent amb pràctiques a l'escola de Magisteri. 

Comentem diferents opcions per a solventar la contractació i millorar el servei:

La Mireia comenta que te un contacte previst a l'escola Freta i que preguntarà sobre la possibilitat
de disposar de gent en pràctiques. 

La Teresa informa que el procés per incorporar aquestes persones ha de ser  autoritzat per el
Departament  d'Ensenyament,  per  que  aquestes  pràctiques  siguint  computables  en  el  seu
curriculum docent.

La  Mireia  ens  comenta  que  els  cost  mensual  del  servei  actual  es  aproximadament  de  900€
mensuals.

L'Africa llença una proposta que ens sembla interessant: mares voluntàries que donin suport, un
matí o tarda a la setmana. La Teresa preguntarà a l'escola si es precisa alguna titulació especifica
per  donar  suport  als  professors  de  P3,  P4  i  P5.  Si  es  possible  es  buscaran  mares  o  pares
voluntàries.

Festes Nadalenques i altres

● La direcció ens demana col·laborar econòmicament en el Caga Tió d'enguany. Acordem una
aportació de 30€.

● S'acorda també pagar les despeses per muntar un teatre de titelles, i algunes titelles per a
la biblioteca sobre rodes. En Toni Ferron pensarà en un sistema per construir-lo.

● Se'ns demana també una persona per fer de “patge reial” a l'escola el dia 18. El “patge
reial” recollirà les cartes que els alumnes hauran redactat a l'escola amb els professors.
L'Àfrica es presenta com a voluntària, el mateix patge recollirà les joguines velles que els
pares deixin a l’escola per als voluntaris.

● Decoració del vestíbul: es demanarà a l'escola si cal decorar el vestíbul durant les festes
de Nadal.



● Casal  de  Nadal:  en  Xavi  Xandrí  portarà  la  planificació  del  Casal.  Els  monitors  els
contractarà l'Ampa.

● Concert de Nadal: s'ha demanat a Videotrip pressupost per filmar i editar el concert de
Nadal. Ens demanen 260€. La Mei i la Mireia demanaran dos pressupostos addicionals. 

● Es demana també col·laboració amb el carnestoltes, i s'acorda col·laborar buscant pares i
mares voluntàries per acompanyar la rua i la música, fer disfresses per els nens,....

Escola de pares:

La Teresa Macià comenta també la proposta d'en Benjamí Montenegro. Es preveuen dues xerrades
per P-3 i per la franja de 8-12 anys. Acordem tirar-ho endavant.

La Teresa ens comenta que Boles de Drac, volen fer un taller de "risoterapia" per els pares i una
xerrada. 

PEC

A la darrera reunió del PEC no hi havia representació de l'AMPA. Es proposa demanar a la Sonia (no present
a la reunió) si pot i vol assumir aquesta tasca.

Comunicació

La Mireia ens comenta que la Marta necessita suport per tirar endavant la revista.

En Toni Ferron es posarà en contacte amb ella per veure el material que ja s'ha treballat i fer la
maquetació d'un primer numero de la revista. Si es possible a finals de desembre o principis de
gener.

Comentem breument la proposta d'Arenys.org d'habilitar llistes de correu per millorar les eines de
comunicació de l'AMPA, tan a nivell intern com de relació amb els pares. Acordem posar en marxa
una primera llista de distribució de correu entre els membres de l'AMPA i es demanarà a l'escola les
adreces de correu dels pares per muntar una segona llista de tot el col·lectiu de pares.

Enllestim la reunió a un quart d'una de la matinada. Al carrer fa un fred considerable i els gats es passegen
per el patí de l'escola. 

Arenys de Munt, 2 de desembre  de 2008 

LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA    

 


