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ACTA REUNIÓ JUNTA 2014-2015 

Comen~a la reunió a les 21:26 hores del dia 25 de mar~ de 2015 a l'escola Sobirans. 

Assisteixen: 

Sonia Olivares 
Yolanda Bernabé 
Dani Esteban 
Caries Alonso 
Yessenia Machín 
Gemma Rueda 
Muntsa Coscojuela 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l'acta anterior. 

2. Preparar assemblea extraordinaria del mes d'abril 2015. 

3. Preparar reunió amb l'equip directiu. 

4. Proposta de la direcció de l'escola perles noves famílies que s'incorporin a la nostra comunitat educativa. 

S. Acabar de preparar el Sant Jordi 2015. 

6. Qüestions sobrevingudes. 

l. Aprovació de l'acta anterior. 

Havent-se distribu'lt l'esborrany de l'Acta de la reunió de Junta de 19 de febrer de 2015, 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 19 de febrer de 2015. 

2. Preparar assemblea extraordinaria del mes d'abril 2015. 

Després de les votacions per trabar el dia per fer I' Assemblea extraordinaria amb tots els socis de I' AMPA, el dia escollit i 

que va millor a més gent és el dijous 16 d'abril de 2015. Es fara una única convocatoria a les 21:15 hores, amb un únic punt 

a I' 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. 

Farem un petit resum per explicar les inversions que s'estan fent a l'escola, seguint les prioritats de la direcció de l'escola. 
També explicarem quines inversions fara el Departament d'Ensenyament i quines fara l'Ajuntament. 

3. Preparar reunió amb l'equip directiu. 

Buscarem tres dies del mes de maig i els proposarem a la direcció de l'escola per consensuar el dia que ens vagi millor a 
tots. Proposarem que sigui a les 17:00 hores i intentarem anar-hi la Sonia, en Dani i la Muntsa. 

A la propera reunió de Junta del mes d'abril farem una pluja d'idees per preparar aquesta reunió ambla direcció de l'escola. 

4. Proposta de la direcció de l'escola perles noves famílies que s'incorporin a la nostra comunitat educativa. 

La direcció de l'escola ens volia propasar que a les pre-inscripcions a l'escola donéssim ja a les noves famílies el full de 
pagament de la quota de soci de I' AMPA i de la compra deis !libres pero aixo nosaltres considerem que s'ha de fer quan les 
famílies ja saben a quina escola van i per tant ens esperarem com cada any al juny, quan s'ha de fer la inscripció, perdonar 
a les noves famílies el full de pagament de la quota de soci i deis !libres de text, juntament amb un tríptic informatiu. 

5. Acabar de preparar el Sant Jordi 2015. 

La Sonia Olivares anira a l'Ajuntament a de manar les tau les i a la Policia Local a demanar permís per tallar el carrer. 
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Quedarem el dijous 23 d'abril de 2015 a les 8:30 hores per preparar les tau les. La parada es posara davant l'escola de 9:00 a 
13:00 i de 15:00 a 18:00 hores. La Muntsa Coscojuela preparara una graella, que enviara per mail, per demanar la 
col ·laboració de tots els membres de la Junta de l'AMPA perque s'apuntin una estona per estar a la parada (encara que sigui 
poca, tota ajuda és benvinguda). 

Essent les 22:15 hores s'absenta de la reunió de Junta, el Sr. Caries Alonso . 

A continuació demana la para u la la Sra . Gemma Rueda, per comentar que li agrada ria propasar, a la direcció de l'escola, si 
es pogués explicar un cante a partir de les 16:30 hores, ja que aquest any els pares no estan convocats perque llegeixin 
contes a les classes . Si ens diuen que si ho farem extensiu a tots els pares per si hi ha algú més que es vol apuntar. 

Els llibres ja estan demanats a !'Editorial Cru'i'lla i les roses ja estan demanades i pagades. Les roses es vendran a 2,50.-€. 
També es regalara un llibre a cada classe . 

A continuació demana la paraula la Sra . Yessenia Machín i propasa fer un Punt de Llibre per regalar quan comprin algun 
llibre. Mirara de fer un disseny i ens l'ensenyara perque li donem el vistiplau . 

6. Qüestions sobrevingudes. 

Parlem deis membres de la Junta que aquest mes de mar~ han decidit marxar, l'Eli, la Susana i la Na ira, i es decideix que ens 

esperarem a fer les baixes oficials a finals de curs, ja que segurament per aquestes dates potser també tenim alguna alta 

per notificar. 

També parlem de I' Assumpta Amargant, membre de la Junta, pero que no assisteix a les reunions de Junta ni contesta als 

mails de les convocatories. Es decideix que se li enviara un mail, que ja es va enviar l'any passat en casos similars, indicant-li 

que si no es pot comprometre a implicar-se i venir a les reunions mensuals, pot ser mare col ·laboradora pero no membre 

de la Junta. Tal i com ens van explicar des de la FAPAC, 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. 

Parlem de les inversions ja executades, i de moment hem pagat els Ordinadors, la Caseta Infantil, la Caseta de fusta, les 

ca meres de fotos, els troncs i els baüls . Esta pendent la fa~ana, les travesses del sorral, les tau les per esmorzar que aniran al 

patí gran i l'oli perles tau les. 

L' Ajuntament pagara el mirall de la sala de psicomotricitat i la pintura deis patis. 

Essent les 22:40 hores s'incorpora a la reunió de Junta, el Sr. Caries Alonso. 

Des de la FAPAC ens van demanar si podíem fer una enquesta als socis de l'AMPA preguntant la opinió, no vinculant, de la 

jornada intensiva . La Yessenia ha preparat una enquesta i per unanimitat li donem el vistiplau per enviar a tots els socis. 

Pensem que també s'hauria d'enviar a les famílies que no son sacies de I' AMPA, parlarem amb la direcció de l'escola pera 

veure com ho podem fer. També es decideix que s'enviara el dia 7 d'abril de 2015. 

A continuació la Yessenia comenta si es poden publicar totes les fotos que es van fer a les portes obertes de les 

extraescolars per si hi havia algun nen/nena que havia prohibit la seva publicació. La Sonia comenta que no ho creu pero 

que ho mirara. Quan ho sapiguem del cert, les publicarem . 

Arran d'aquest tema parlem de la Llei de protecció de dades {LOPD) i de cara al proper curs quan portin el full d'inscripció a 

alguna activitat haurem de fer-los signar el document de protecció de dades. Li recordarem al Sergi si ho ha pogut mirar. 

1 no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:13 hores, de la qual estenc aquest acta. 

A Arenys de Munt, a 27 de mar~ de 2015 
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