
 AMPA ESCOLA SOBIRANS                                               2011-2012  

Comença la reunió a les 20:30 hores del dia 22 de novembre de 2011 a l’escola Sobirans.

Assisteixen:

Albert Puigdemont
Carles Badia
Carles Costa 
Gemma Vilaró 
Jordi Casanovas
Josep Maria Charles
Isa Güell  
Maria Ballester
Marta Casanovas 
Naira Tortajada
Natàlia Castro
Sònia Olivares
Toni Ferron
Xavier Carmona
Yolanda Bernabé 

ORDRE DEL DIA

1. Assemblea Territorial de Barcelona Comarques de FAPAC.

2. Estat de loteria.

3. Canvi del sistema de pagament de les excursions escolars.

4. Panera de Nadal.

5. Casal de Nadal.

6. Nadal.

7. Neteja del despatx de l'AMPA.

8. Gegantó per al Carnestoltes.

9. Tasques de la Teresa Villalmanzo.

10. Extraescolar d’informàtica a l’escorxador els dissabtes.
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1. Assemblea Territorial de Barcelona Comarques de FAPAC.

El proper 26 de desembre té lloc l’assemblea de la FAPAC a Mataró a les 9.30h. Com cap 
membre de la junta pot  assistir,  es farà la consulta del  sistema de pagament de les 
sortides escolars via mail a la FAPAC.

2. Estat de loteria.

La majoria dels talonaris estan venuts. En Carles B. i la Naira s’encarregaran de recopilar 
tant aquells que estan venuts, com els que encara no. La Teresa encara en ven des del 
despatx.

3. Canvi del sistema de pagament de les excursions escolars.

Per tal d’evitar sortides impagades, l’escola ha implantat un nou sistema de pagament 
que obliga  a les famílies a fer els tràmits a la guixeta del Banc Santander.

Des de l’AMPA considerem que s’hauria de buscar una altra manera fer. 

En Jordi parlarà amb en Josep per transmetre la incomoditat que suposa per la majoria 
de les famílies,  haver de fer els pagaments d’aquest mode. També s’intentarà buscar 
solucions als impagats, preguntant a la FAPAC i al Departament d’Ensenyament.

4. Panera de Nadal.

L’Albert ja té la majoria dels productes per posar a la panera. Quan els tingui tots, enviarà 
un mail informant del que hi haurà. Només falta la cistella de vímet. D’això s’encarreguen 
en Jordi i en Carles. 

Es decideix exposar-la a la Sala d’exposicions de l’ajuntament. 

El preu per butlleta serà d’1 €. El número anirà associat als últims tres números de la  
ONCE del diumenge 18 de desembre.

Per tal de fer més difusió, s’informarà  també al Batec.

ACTA JUNTA 22/11/2011 Pàgina 2



 AMPA ESCOLA SOBIRANS                                               2011-2012  

5. Casal de Nadal.

Es decideix fer-ho amb Lleure 3D. En Xavi i Jordi es reuniran amb la Sara i la Rosa per 
parlar  de les condicions  i  els  preus.  En acabat,  passaran un mail  i  informarem a les 
famílies.

6. Nadal.

La Meli i la Naira es reuniran amb la Marina per parlar dels regals del tió. 

Un altre  tema a tractar  és el  de guarnir  la  sala  municipal.  Es guarneix  el  dia  20 de  
desembre. Com que es fa conjuntament amb l’Escola Sant Martí, la Meli parlarà amb 
l’AMPA d’allà per veure com ho fem aquest any. 

Es planteja que aquest any, en comptes de regalar un ram a la mestra de música, se li pot 
fer quelcom més econòmic, com per exemple una planta.

7. Neteja del despatx de l'AMPA.

La Meli ha tingut mà dreta amb l’Adela i aquesta ha fet neteja completa del despatx.

8. Gegantó per al Carnestoltes.

S’ha de parlar amb en Mon Artigas i amb els veïns de la Meli per veure si conjuntament 
o bé per separat podem aconseguir un gegantó econòmic, fent participar els nens.

9. Tasques de la Teresa Villalmanzo.

En Toni s’ha reunit amb la Teresa i l’ha explicat quines són les tasques que ha de fer per 
l’AMPA.  Es decideix que en el  termini  d’aquest any ha d’assolir  sobretot  les de caire 
administratiu sense cap ajuda.
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10.Extraescolar d’informàtica a l’escorxador els dissabtes.

Des de l’ajuntament es cedeix l’aula d’informàtica de l’Escorxador pels dissabtes. En Toni  
parlarà  amb  el  monitor  que  hauria  d’impartir  les  classes.  Quan  tot  estigui  lligat 
s’informarà de la nova activitat extraescolar.

11.Altres

- Taller de plastilina. El 16 de desembre es farà un taller de plastilina en comptes de la 
biblio sobre de rodes. Es necessita saber quants nens hi seran. S’encarreguen l’Albert, 
la Gemma i l’Estel.

- Reunió amb l’inspector. En Josep M. Charles, en Toni i l’Isabel Garcia van tenir una 
reunió. A demanda de l’inspector. S’explica com va anar i quines són les perspectives,  
així com

- Comissió de llibres. La Naira entra dins la comissió de llibres, junt amb en Jordi. 

- Comissió de xandalls. A la comissió de xandalls hi ha la Meli i la Sònia.

- Festa de la Castanyada. Es fa valoració i es decideix de cares a cursos vinents buscar  
més voluntaris, sobretot per tallar castanyes.

- Ofertar més activitats per adults. Es parla de fer una “enquesta” als pares proposant  
noves activitats i horaris. A més, s’obre la opció de fer-ne més difusió a través del  
Batec, posant un anunci per tal de fer-ho més visible.

- Calendaris.  La  Maria  proposa  vendre  el  calendari  a  les  botigues  del  poble  (Can 
Pujades, Can Sergi, Boli Blau, etc.) per tal de fer-ne més sortida.

Es dóna per acabada la reunió a les 23.30 hores, de la qual estenc aquesta acta.

A Arenys de Munt, 22 de novembre de 2011

EL PRESIDENT                                                          LA SECRETÀRIA
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