
 AMPA ESCOLA SOBIRANS 2011-2012
 

Comença la reunió a les 20:30 hores del dia 13 de setembre de 2011 a l’escola Sobirans.

 

Assisteixen:

Albert Puigdemont
Carlos Badia
Estel Roca 
Gemma Vilaró 
Jordi Casanovas
Isa Güell 
Josep Maria Charles 
Maria Ballester
Marta Casanovas 
Meli Cardoso
Mireia Sanz
Naira Tortajada
Natàlia Castro
Sònia Olivares
Toni Ferron
Xavier Carmona
 
ORDRE DEL DIA

1. Pla de l’any
2. Benvinguda als nous membres
3. Tràmits canvi de CEIP a Escola
4. Augment quota a assemblea
5. Oferta extraescolars infantils
6. Oferta extraescolars adults
7. Biblioteca sobre rodes
8. Preparació assemblea ordinària de pares i mares
9. Reunions d’aula
10. Calendaris a les aules
11. Pressupost curs 2011-2012
12. Ampliació i organització de les comissions de treball
13. Festa de la Castanyada
14. Possible modificació horaris de ludoteca
15. Valoració de la venda de llibres i calendaris. Oferiment de Boc’N Rolls a les escoles 

d’Arenys de Munt
16. Canvi de gestoria. Traspàs de documentació
17. Disseny del xandall
18. Llista de distribució des de info@ampasobirans.org
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19. Proposta de canvi telèfon de l’AMPA
20. Manteniment pàgina web i facebook
21. Projecte 4.000€
22. Proposta de fer-nos socis de l’Associació Veïnal de ???
23. Escollir president/a, secretari/a i tresorer/a
 

1. Pla de l’any
Es llegeix el guió preparat per la Mireia amb les activitats que realitza l’AMPA.

Mentre es llegeix el guió anual, van sorgint bones propostes per tal d’augmentar la productivitat 
de l’AMPA. 

D’aquesta manera, en Carlos Badia planteja tenir en compte a les associacions del poble, per 
exemple el Grup de fotografia. Ells podrien editar el vídeo del concert de Nadal.

L’Albert Puigdemont es pot encarregar de fer els calendaris.

També es planteja la idea d’anar a l’Aloc, que ha tancat per jubilació, i preguntar si té excedent 
de llibres que pugui donar a la Biblioteca sobre rodes.

Una altra idea és la de fer una panera, que es tractarà a la propera reunió. En aquest punt també 
ha sorgit vendre loteria de Nadal, però al ser una entitat sense ànims de lucre s’ha de preguntar a 
la FAPAC si és possible que l’AMPA faci la venda.

Com hem de canviar la paraula CEIP per Escola, l’Isa Güell s’ha ofert per fer els nous tampons.

 

2. Benvinguda als nous membres
Es dóna la benvinguda als nous membres de l’AMPA, que són:

● Albert Puigdemont 
● Carlos Badia 
● Estel Roca
● Gemma Vilaró
● Isa Güell
● Josep Maria Charles
● Marta Casanovas
● Natàlia Castro
● Sònia Olivares
● Xavier Carmona
 

3. Tràmits canvi CEIP a Escola
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La Meli s’està encarregant de fer-ho. Aquesta setmana ha intentat posar-se en contacte via 
telefònica amb la FAPAC però comuniquen constantment. 

 

4. Augment quota a assemblea
Enguany s’ha augmentat la quota de l’AMPA a 5 € i per manca de temps durant el curs 
passat, no es va convocar una assemblea extraordinària per tal de comunicar-ho. A la següent 
assemblea, que es realitzarà el proper mes d’octubre, s’explicarà la raó de l’augment, la qual és 
la manca de subvencions d’aquest any.

 

5. Oferta extraescolars infantils
La Mireia ens ensenya les graelles amb la oferta i horaris de les activitats i es valida durant la 
reunió. Es passarà a la direcció del centre per a la seva aprovació. A finals d’aquesta setmana 
passarem la circular a motxilles. Les activitats començaran a partir del 3.10.2011.

Aquest any ofertem noves activitats, que són: còmic, escacs i teatre. Resta pendent el taller que 
hem anoment iCarly. Esperem resposta per part de l’ajuntament per veure si podem fer ús de la 
sala d’informàtica de l’Escorxador tres hores els dissabtes al matí, per tal de realitzar l’activitat. 

Totes les activitats es faran si compten amb un grup mínim de 10 participants.

 

6. Oferta extraescolars adults
Les activitats que s’oferten són: batuka, defensa personal, pilates, anglès i balls de saló.

Aquestes activitats també començaran a partir del 3.10.2011.

El futbol s’ha tret de la graella, perquè s’ha considerat que més que una activitat és un grup de 
pares que decideix juntar-se un cop per setmana o cada quinze dies per realitzar un partit de 
futbol utilitzant les instal·lacions de l’escola, sense monitor. 

En J.M. Charles s’encarregarà de fer arribar a tots els pares que estiguin interessats en fer futbol 
informació sobre el dia i l’hora que es farà. A més, serà ell l’encarregat de disposar de les claus 
per obrir i tancar la porta de camions el dia que s’estableixi.

 

7. Biblioteca sobre rodes
Enguany, donat que en Joaquin i la Gloria no estaran, possiblement s’encarreguin de gestionar-
la la Gemma i l’Estel. S’ha proposat que es podria demanar a alguns avis de la residència Sant 
Martí que vinguin i expliquin algun conte, així com repartir-nos els dies i mirar de cobrir els 
divendres entre nosaltres. També mirarem si aquest any podem contar amb en Carles (mestre 
d’anglès) per a que expliqui un conte.
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8. Preparació assemblea ordinària de pares i mares
Es decideix fer-la el dia 24 d’octubre de 2011 la Naira prepararà la notificació i l’ordre del dia. 

 

9. Reunions d’aula
Un cop tinguem el calendari, ens repartirem entre nosaltres per a donar suport a la ludoteca, 
mentre es duen a terme les reunions d’aula de principi de curs estaran.

 

10. Calendaris a les aules
Des de direcció es demana que a les aules hagi el calendari que ha confeccionat l’AMPA. Hi ha 
16 aules, això suposaria una despesa de 80 €. Es proposa donar-los a canvi que de cares a l’any 
vinent hi hagui més implicació per part dels mestres a l’hora d’elaborar-lo. Es notificarà per tenir 
constància de la donació dels calendaris.

 

11. Pressupost curs 2011-2012
La comisió econòmica es reunirà per tractar-lo i quedarà per aprovar a l’assemblea.

 

12. Ampliació i organització de les comissions de treball
Redefinim les següents comissions:

● Comunicació   Isa, Maria, Toni.
○ S’agafa del correu de la Teresa i s’ha d’actualitzar la llista de distribució

● Econòmica   Carles, Mireia.
● Extraescolars   Marta, Gemma (Isa amb piscina).
● Subvencions   Maria, Mireia.
● Ludoteca i acollida matinal   Naira.
● Casals   ?
● Festes   Meli, Naira, Albert, Jordi, Carlos. 
● Venda de xandalls, calendaris i boc ‘n’ rolls   Jordi, Gemma, Meli.
● Venda de llibres   Jordi, Isa, (i si és necessari, Naira).
● Cartells i paneres   Albert Puigdemont.
● Recursos econòmics   Carlos.
 

13. Festa de la Castanyada
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Hem de saber si l’AMPA participarà aquest any, ja que l’any passat va ser una festa de l’escola 
i els pares no vàrem col·laborar. De totes maneres, s’ha de preparar el cartell per anunciar-la i 
s’han de comprar les castanyes (50 kg). A la sortida de l’escola, es vendran coques i sucs.

 

14. Possible modificació horaris de ludoteca
Durant aquest mes es preguntarà als pares sobre la possiblitat de modificar l’horari de 16.30-
17.00 a 16.30-17.30 h. Quedarà pendent pel mes que ve.

 

15. Valoració de la venda de llibres i calendaris. Oferiment de Boc’N Rolls a les escoles 
d’Arenys de Munt
L’any que ve es mantindrà la mateixa distribuidora Comercial Girona. De totes maneres, s’haurà 
de millorar la comunicació als pares, per tal de reduïr les possibles pèrdues de comandes.

Per tant s’ha de millorar tant els sistema/comunicació de comandes, com també la gestió que es 
porta de manera conjunta amb l’empresa, ja que és ella qui s’encarrega també de cobrar la quota 
de l’AMPA.

 

16. Canvi de gestoria. Traspàs de documentació
S’ha traspassat a Guillem Roca. De moment, està oferint un bon servei a un bon preu.

 

17. Disseny del xandall
S’ha solucionat.

 

18. Llista de distribució des de info@ampasobirans.org
En Rafa (mestre de P-3) s’encarrega de fer la llista. Té un petit cost, ja que és molta feina. Hi 
haurà una llista de tota l’escola i també una altra de cada classe.

 

19. Proposta de canvi telèfon de l’AMPA
Ho deixem per la propera reunió.

 

20. Manteniment pàgina web i facebook
S’esta fent un planning i s’actualitza regularment.
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21. Projecte 4.000€

La Maria ha elaborat el projecte. En Toni, la Maria, la Naira i en Jordi es reuniran abans de la 
data límit per acabar-lo. 

 

22. Proposta de fer-nos socis de l’Associació Veïnal de ???
La Meli i la Gemma s’encarreguen que parlar amb els responsables.

 

23. Escollir president/a, secretari/a i tresorer/a
A la propera assemblea votarem la proposta de nous càrrecs:

● Presidència: Toni.
● Tresoreria: Mireia.
● Secretària: Naira.

 

Es dóna per acabada la reunió a les 00.15 hores, de la qual estenc aquesta acta.

A Arenys de Munt, 13 de setembre de 2011

EL PRESIDENT                                                          LA SECRETÀRIA
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