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ACTA REUNIÓ JUNTA 2014-2015 

Comen~a la reunió a les 21 :30 hores del dia 19 de febrer de 2015 a !'escala Sobirans. 

Assisteixen: 

Mari Ángeles Fuentes 
Sonia Olivares 
Yolanda Bernabé 
Sergi Ruiz 
Dani Esteban 
Caries Alonso 
Yessenia Machín 
Muntsa Cascajuela 

ORDRE DEL DIA 

l. Aprovació de !'acta anterior. 

2. Presentació, per part de la comissió económica, de l'estat de comptes. 

3. Funcionament del Servei Acoll ida migdia. 

4. Evolució de la Comissió del lipdub. 

S. Comissió de les extraescolars. 

6. Preparació del Sant Jord i 2015. 

7. Qüestions sobrevingudes. 

l. Aprovació de l'acta anterior. 

Havent-se distribu'lt l'esborrany de !'Acta de la reunió de Junta de 17 de desembre de 2014, juntament ambla tramesa de la 
convocatoria de la present reunió, seguidament se sotmet a votació, essent que per unanimitat deis assistents, s'aprova 
I' Acta de la reunió de Junta de 17 de desembre de 2014. 

2. Presentació, per part de la comissió economica, de l'estat de comptes. 

lntervenen el Sergi Ruiz i en Dan i Esteban, membres de la comissió económica de l'AMPA, per explicar-nos l'estat deis 
comptes a dia 30 de gener de 2015, exposant un quadre, que s'adjunta com annex. La voluntat és explica r l' estat de 
comptes cada trimestre. Actualment tenim un saldo positiu i així significa que anem bé. 

De cara a l'any que ve, es mirara de canviar una mica el pressupost, pero la Comissió Económica ja ens ho explicara quan 
arribi el moment. 

També propasen de cara al juny de fer una previsió del que ens volem gastar durant tot el curs següent. 

3. Funcionament del Servei Acollida migdia. 

Malgrat la demanda d'alguns pares sol ·licitant un servei d'acollida al migdia, la resposta no ha sigut la que esperaven, 
només apuntant-se un nen en aquest servei, per tant, no s' ha posat en marxa aquest servei. Comentem que estem a 
mitjans de cursi que ara la gent ja ha trobat altres opcions 

Essent les 21 :45 hores s'incorpora a la reun ió de Junta, la Sra . Cristina Vacas. 

Es propasa de tornar-ha a ofertar de cara el curs vinent, i incloure aquest serve i en el ful! d' informació i inscripcions de 
l'Acollida matinal i ludoteca . 

4. Evolució de la Comissió del lipdub. 

El proper dilluns 23 de febrer de 2015 la comissió es torna a reunir, només amb la presencia de !' Eva Simon (cap d'estudis) 
per part de !'escala i ambla implicació d' una mestra que ajudara només en moments puntuals. 

Essent les 21:54 hores s'incorporen a la reunió de Junta, la Sra . Sylvia Rodriguez i la Sra. Susana Tena. 
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En funció de com vagi aquesta reunió es decid ira si tirem endavant aquest projecte. 

S. Comissió de les extraescolars. 

Des de l'Escola ens arriba una proposta per propasar una extraescolar per aprendre a tocar la Gralla i així poder tirar 
endavant la colla del Subimunt. Comentem que primer haurem de buscar un mestre que estigui disposat a fer-ho i un cop el 
tinguem, ja podrem aferir aquesta extraescolar juntament ambles altres. 

Després de la setmana santa la Comissió de les extraescolars es posara a treballar per preparar la graella del curs 2015-
2016. 

A continuació demana la paraula en Caries Alonso, monitor de Judo, per comentar que necessita tatamis nous, ja que els 
que té ara estan molt deteriorats. Esta mirant pressupostos, ja siguin nous i/o de segona ma, i quan els tingui tots els 
passara a la Comissió Economica per valorar si es pot fer la inversió, i si es així, reflectir-ho en el pressupost de l'any que ve . 

6.Preparació del Sant Jordi 2015. 

Es decideix que farem com l'any passat i continuarem amb !'Editorial Crurna per la venta de llibres el dia de Sant Jordi. 
També regalarem un llibre a cada classe. 

Es posaran a la venta 150 roses com l'any passat. 

La parada es posara davant l'escola de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 hores. 

7 .Qüestions sobrevingudes. 

Des de la FAPAC ens de manen si podem fer una enquesta als socis de I' AMPA preguntant la opinió, no vinculant, de la 

jornada intensiva. Hi ha 7 escales pilots que ho estan provant i al mes de maig hi haura els resultats d'aquesta prova pilot. 

La Crsitina Vacas comenta que ens passara informació de com funciona perque la Yessenia pugui elaborar una enquesta per 

enviar a tots els socis . 

La Sonia ens comenta que hem estat seleccionats com entitat del poble per un Programa de col·laboració en el tema de 

recollida selectiva promogut per I' Ajuntament d' Arenys de Munt, i hem de votar si ens hi volem adherir. El resultat de la 

votació és que ens adherim en aquest programa i per tant hem adquirit uns compromisos per treballar conjuntament per 

promoure la recollida selectiva. En la primera fase del programa hem trabar una persona que vulgui ser entrevistada per 

parlar i explicar el seu testimoni en el tema del reciclatge . Es fara un mail per preguntar als socis de I' AMPA si algú esta 

disposat a fer aquesta entrevista . 

La Sonia també ens explica la reunió que va tenir amb la FAPAC, i ens comenta que si hi ha persones que no venen a les 

reunions, de forma sistematica, haurien de marxar de la Junta i només ser mares/pares col·laboradors. 

La FAPAC esta a la nostra disposició per qualsevol dubte que tinguem i podem reunir-nos amb ells cada 6 mesos si fos 

necessari. 

En el tema economic hi ha hagut diversos canvis degut a !'entrada en vigor de la Reforma Fiscal aprovada el 27 de 

novembre de 2014. Aquesta Reforma implica canvis en les obligacions fiscals que tenen les entitats sense anim de lucre tals 

com la necessitats d' utilitzar un programa de comptabilitat o bé un servei de gestoria externa i l'obligatorietat de pagar 

l'impost de Societats en cas de tenir beneficis. S'ha demanat pressupost a la gestoria i estem pendent que ens contestin. 

També parlem deis diners que donarem a l'escola per comprar finalment 10 cameres de fotos, 20 ordinadors, pintar la 

fa<;:ana de l'escola i equipament per els patis d'educació infantil i Cicle inicial, i per majoria decidim que farem una 

Assemblea extraordinaria amb tots els socis de l'AMPA, amb un únic punta l'ordre del dia que sera el següent: 

l. Informar a tots els socis de les inversions realitzades a l'escola per part de I' AMPA. 
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La Sylvia comenta que els professors haurien de fer un estor~ per posar fotos, aprofitant que ja tenen les ca meres noves, a 

la web de l'escola, ja que fa molt que no l'actualitzen. 

També comenta que la brigada de l'Ajuntament ha arreglat, durant les vacances de Nadal, tot l'equipament que hi ha als 

patis de l' escola Sant Martí, i pregunta perque aquí, al Sobirans, no passa el mateix. S'han posat tres llums a la rampa de 

l'escola i comenta que s'haguessin pogut posar bombetes de ba ix consum . 

La Sonia ens informa que el dia 1 de mar~ de 2015 hi ha la jornada de portes obertes a l'escola, de 10:00 a 13:00 hores, i ens 

informa que la direcció de l'escola ha decidit que aquest any ningú de la junta de l'AMPA podra fer l'exposició de 10 minuts, 

que feia sempre, als pares que vinguin a la visita de la nostra escala per explicar que fem. Només ens cediran una taula a 

!'entrada de l'escola perdonar tríptics informatius. 

No estem d'acord amb aquesta decisió i enviarem un mail a la direcció de l'escola per demanar que volem parlar el dia de 

les portes obertes. 

També cal agenda la reunió trimestral ambla direcció de l'escola perque des del mes de setembre que no ens reunim . 

1 no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 00:20 hores, de la qual estenc aquest acta. 

A Arenys de Munt, a 23 de febre r de 2015 

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

~ 
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