
 AMPA ESCOLA SOBIRANS                                               2011-2012  

Comença la reunió a les 21:30 hores del dia 24 d’octubre de 2011 a l’escola Sobirans.

Assisteixen:

27 assistents

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2. Informació i valoració  de les actuacions realitzades:

 Col·laboració amb l’escola

 Biblioteca sobre rodes

 Casals

 Extraescolars

 Venda de llibres

 Festes i festa de fi de curs

 Xandalls

3. Estat de comptes.

4. Augment de la quota de soci.

5. Formar part de l’associació de veïns La part alta de la riera.

6. Comunicacions via e-mail.

7. Modificació dels Estatuts de l’AMPA.

8. Presentació de la nova Junta.

9. Pares voluntaris.

10. Torn obert de paraules.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
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El president llegeix l’acta de l’any passat i és aprovada pels assistents.

2. Informació i valoració  de les actuacions realitzades:

 Col·laboració amb l’escola

L’AMPA va seguir donant suport econòmic al renting de la fotocopiadora de 
l’escola.

 Biblioteca sobre rodes

Es va continuar ofertant el servei tots els divendres de 17 a 18h. La Gloria i  
en Joaquin van ser els encarregats d’explicar els contes, junt amb en Roger 
Vernis que portava el servei de prèstec.

 Casals

L’AMPA va organitzar els casals de Nadal i Setmana Blanca amb Lleure 3D. 
Sobiresplai es va encarregar del casal d’estiu.

 Extraescolars

L’AMPA va coordinar les activitats extraescolars tant de nens com d’adults.

 Venda de llibres

També es va gestionar la venda de llibres de l’escola.

 Festes i festa de fi de curs

Castanyada: L'AMPA  va  participar  en  la  celebració  de  la  festa  de  la 
Castanyada  de  l'escola,  torrant  50  kg  castanyes  amb  l'ajuda  de  pares 
voluntaris.  L' import de la compra de castanyes, les begudes (sucs i aigües) 
va ser de 195,64 €. El dia de la castanyada, a les 17 h. l’AMPA, amb l’ajut dels 
pares col·laboradors, va vendre coques, sucs i castanyes (que va torrar en 
Toni i en Jordi per la tarda).

Nadal: Per Nadal l’AMPA va col·laborar també en la preparació de la festa 
assumint les despeses del  Tió d’Educació Infantil  i  Primària.  La quantitat 
aportada  per  comprar  regals  ha  estat  de  192,58  €.  L’AMPA  i  pares 
col·laboradors també es van encarregar de la decoració de l’escenari de la 
Sala municipal on es va celebrar el concert de Nadal. Les AMPAs de les dues 
escoles del poble es van posar d’acord i van col·laborar en aquesta activitat, 
donat que les dues escoles utilitzaven la sala en dies successius. També es 
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va comprar un ram de flors per a donar a la mestra de música al final del 
concert. Un professional va enregistrar un DVD del concert de Nadal, que 
vam vendre als pares de l'escola interessats. La despesa va ser de 525 € i es 
van vendre per un import de 354€.

Vella Quaresma: Per petició de l’escola, l’AMPA es va encarregar d’elaborar 
una nova Vella Quaresma. En Jordi Torrent va fer el disseny i l’execució de la 
Vella  Quarema,  que  és  de  fullola  gruixuda.  Tot  i  ser  de  l’escola,  està 
guardada al despatx de l’AMPA per a que no es faci malbé.

Festa final de curs: Es va fer l’exhibició dels nens al pati de l’escola. La festa 
es va celebrar a l’exterior de l’escola amb xocolatada i coca. L’ajuntament i 
els Voluntaris per Arenys de Munt ens van proporcionar els inflables. 3 de 
15 van ser els encarregats d’executar l’espectacle infantil. Ca la Tina va fer el 
sopar. A més l’AMPA va col·laborar amb el regal dels alumnes de 6è.

 Xandalls

Es  va  començar  a  engegar  el  tema dels  xandalls  amb l’empresa  Mangas 
Alzira,  S.L.  per poder començar a  vendre’ls  durant el  proper curs (2011-
2012).

3. Estat de comptes.

Es presenta l’estat de comptes de l’exercici 2010-2011, amb un superàvit de 533,59 €.  
També es presenta el pressupost d’aquest any 2011-2012.

4. Augment de la quota de soci.

Atès que enguany no tenim subvencions, es va decidir augmentar la quota de l’AMPA 5€. 
Aquesta any queda a 30€. 

5. Formar part de l’associació de veïns La part alta de la riera.

S’exposa la opció de formar part d’aquesta associació per tal d’obrir-nos i donar-nos a 
conéixer al poble. De moment no hi ha quota de soci. Uns dels membres de la Junta 
assistirà regularment a les reunions de l’associació com a representant de l’AMPA.
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6. Comunicacions via e-mail.

Aquesta any es posa en marxa la llista de distribució i, donat que tenim més del 70% de 
correus electrònics de les famílies,  es considera utilitzar  aquesta via de comunicació. 
D’aquesta manera es redueix notòriament la despesa en paper per les comuncacions a 
motxilla.

7. Modificació dels Estatuts de l’AMPA.

Es canvia CEIP per Escola.

Comunicació amb els pares via correu electrònic.

Tema impagats.

8. Presentació de la nova Junta.

En Toni Ferron continua com a president. Es proposa canvi de tresorer i de secretària. 
Com a tresorer surt en Carles Costa i entra la Mireia Sanz. Com a secretària surt l’Isabel  
Garcia i entra la Naira Tortajada.

S’accepten els canvis per unanimitat en votació.

La nova Junta està formada per:

- President: Toni Ferron

- Tresorera: Mireia Sanz

- Secretària: Naira Tortajada

- Vocals: Meli Cardoso, Gemma Vilaró, Isa Güell, Marta Casanovas, Josep Mª Charles,  
Estel Roca, Albert Puigdemont, Carlos Badia, Yolanda Bernabé, Sónia Olivares, Jordi 
Casanovas, Carles Costa, Maria Ballester i Natàlia Castro.

-

9. Pares voluntaris

10.Torn obert de paraules.
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Es  plantegen diferents  idees  per  aconseguir  diners.  La  panera  i  la  loteria  és  lo  més 
immediat.  La  loteria  ja  està  en  marxa.  En  Carlos  Badia  s’ha  encarregat  de  buscar 
l’administració i fer les participacions que es vendran a 2,50 € (0,50 € són de benefici per 
a l’AMPA).

Es dóna per acabada la reunió a les  22.30 hores, de la qual estenc aquesta acta.

A Arenys de Munt, 24 d’octubre de 2011

EL PRESIDENT                                                          LA SECRETÀRIA
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