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Comença la reunió a les 18:00 hores del dia 28 d’Agost de 2014 a l’escola Sobirans. 
 
 
Assisteixen:  
 
Gemma Rueda 
Mireia Sanz 
Sylvia Rodríguez 
Sonia Olivares 
Yolanda Bernabé 
Alba Joseph 
Sergi Ruiz 
Susana Tena 
Yessenia Machín 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Nous Membres de la Junta 
2. Consell Escolar 

3. Extraescolars pel curs 2.014-2.015 
4. Assegurança Extraescolars 
5. Funcions i Hores Roser i Teresa 
6. Venda de llibres 
7. Gestoria 
8. Enquestes AMPA 
9. Reunió amb l’equip Directiu 
10. Càmera de Fotos AMPA 
11. Xandall 
12. Subvencions 
13. WEB AMPA 
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1. Nous Membres de la Junta 
 
La Sonia Olivares presenta els nous membres de la junta que substituiran als membres 
sortints: 

 
- Sergi Ruiz: Assumirà el càrrec de Tresorer de deixa la Mireia Sanz 
- Muntsa Conscojuela: Assumirà el càrrec de Secretaria que deixa la Andrea Martínez   
 

 

2. Consell Escolar 
Es comenta que encara no s’ha rebut el mail de convocatòria per la propera reunió del Consell 
Escolar. 
 
 

3. Extraescolars pel curs 2.014-2.015 
Es comenta que: 
 

- S’han tingut que fer alguns canvis a la graella de activitats d’extraescolars pel curs 2.014-
2.015. La Yolanda enviarà a la Yessenia la nova graella per enviar un comunicat als socis i 
actualitzar la que hi ha penjada al WEB. 

- La Sonia enviarà graella al conserge de l’escola per tal de imprimir-la en DIN A3 per penjar-la a 
la cartellera de l’escola. 

- Monitors: Es comenta que finalment el preu per hora dels monitors serà de 12€ lo que 
permet baixar els preus de les activitats extraescolars. 

- S’actualitza graella de tarifes pels packs de Ludoteca+Extraescolars. S’enviarà comunicació als 
pares i es penjarà a la WEB. 

- Falten monitors per les extraescolars de: Patinatge, Teatre, Manualitats e Informàtica. 
 
 

4. Assegurança Extraescolars 
Es presenten les dues opcions per l’assegurança de les extraescolars, la junta per unanimitat decideix 
acceptar la més econòmica que a més es més complerta. Tindrà un preu de 3,5€ per nen i any escolar 
i es cobrarà al primer rebut.  
Quan estiguin preparats els rebuts s’enviarà comunicació als socis per informar del cobro de 
l’assegurança. 
 
 

5. Funcions i hores de les monitores Roser i Teresa 
Les dues monitores faran les mateixes hores que el curs 2013-2014. La Mireia comenta la reunió que 
va tenir amb la Teresa Villalmanzo per parlar de la carta que aquesta va fer arribar a la junta en 
relació a les seves funcions i el seu sou.  
Després de comprovar que efectivament tant  la Teresa com la Roser mantenen el mateix sou per les 
hores de monitores a l’acollida matinal i ludoteca des de 2010, la junta decideix per unanimitat 
augmentar-li el sou per aquestes hores. 
En el cas de les hores que fa la Teresa Villalmanzo com a coordinadora, el sou es manté igual. 
 
 

6. Venda de Llibres 
La Sylvia informa que està a l’espera que arribin els llibres, haurien d’arribar entre avui mateix i 
demà. Quedarà pendent d’avisar per preparar les bosses amb les comandes i deixar-ho tot preparat 
pel cap de setmana del 06 i 07 de setembre. 
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D’altra  banda la Mireia explicarà a la Sylvia els diferents casos que ens podem trobar d’acord al tipus 
de pagament que han fet algunes famílies per tal de saber  que  falta per pagar a cada una.  
 
 

7. Gestoria 
Després de parlar amb la gestoria actual e informar-los que tenim un altre opció de gestoria que ens 
fa un millor preu, la actual ens ha millorat aquesta oferta. Tal com es va quedar a l’última assemblea 
es decideix mantenir la gestoria actual que és la que ens dona el millor preu. Afegir que pel curs que 
ve tornarem a revisar els preus amb la gestoria actual. 
 
 

8. Enquestes AMPA 
La Yessenia s’encarrega de revisar les enquestes fetes a final del curs 2013-2014 i passar resultats. 
 
 

9. Reunió amb l’equip Directiu 
Es fa recordatori de la propera reunió entre la Junta de l’AMPA i l’equip Directiu el dia 03 de 
setembre a les 18h a l’escola. 
 
 

10. Càmera de fotos AMPA 
S’aprova la compra de una càmera fotogràfica per l’AMPA de fins a 200€  
 
 

11. Xandalls 
La Susana presenta 3 opcions pels xandalls de l’escola. No es decideix cap canvi de moment. Queda 
pendent. 
 
 

12. Subvencions 
La Sonia informa que ja s’han entrat a l’ajuntament els formularis de sol·licitud per demanar la 
Subvenció en la convocatòria 2014. Quedem a l’espera de la resposta per part de l’Ajuntament. 
 
 

13. WEB AMPA 
  Es presenten els canvis realitzats a la WEB de l’AMPA. 
 

 
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 21:00 del 28 d’Agost de 
2014, de la qual estenc aquest acta. 
 

Arenys de Munt, 29 d’Agost de 2.014 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA     LA SECRETÀRIA 
 
 


