
1 
ACTA REUNIÓ JUNTA 2014-2015 

Comen~a la reunió a les 21:36 hores del dia 21 de maig de 2015 a !'escala Sobirans. 

Assisteixen: 

Sonia Olivares 
Yolanda Bernabé 
Dani Esteban 
Caries Alonso 
Gemma Rueda 
Sergi Ruiz 
Silvia Rodríguez 
Muntsa Cascajuela 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de !'acta anterior. 

2. Preparar Festa de Final de curs 2015. 

3. Valoració final de Sant Jordi 2015. 

4. Comissió de les extraescolars. 

S. Com gestionar la informació que ens arriba de la direcció de !'escala . 

6. Preparar un Reglament lntern . 

7. Qüestions sobrevingudes. 

l. Aprovació de !'acta anterior. 

Havent-se distribu"lt l'esborrany de !'Acta de la reunió de Junta de 25 de mar~ 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 25 de mar~ de 2015. 

2. Preparar Festa de Final de curs 2015. 

La camissió de testes es va reunir previament i ens propasen la següent programació d'activitats: 

10:00 a 11:30 h.: exhibició de l'extraescalar de Judo deis tres grups (petits, grans i pares). 

11:30 a 13:00 h. : Infla bles i taller. 

13:00 a 14:00 h: Festa de l'escuma 

17:00 h. : Exhibició de les extraescalars que es tan a !'escala 

18:45 h: berenar 

19:00 h.: Actuació de la coral de !'escala 

19:30 a 20:30 h.: Decorar !'escala i preparar tau les. 

20:30 h. : Trabada amb els alumnes i famílies de 6e que incloura entrega de birrets, fotos, parlaments i entrega d'un regal 
als alumnes de 6e. 

21 :30 a 22:30 h. : SOPAR DE RECAPTE (durant el sopar hi haura música en di recte a carrec del grup MARLAI ACOUSTIC) . 

22:30 a 23:00 h.: ESPECTACLE de magia a carrec de Joaquín Mata (pendent de confirmar per part de la direcció de !'escala) 

23:00 a 01:00 : DISCOTECA 

Essent les 21:49 hores s'incorpora a la reunió de junta la Sra . Sabina Panadero. 
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Pel que fa al tema de l'euro per cadira, farem tickets i els posarem a la venta al despatx de l'AMPA. Creiem que el millar 
sistema per controlar-ha el dia de la festa és que les cadires es quedin a les gabies i quan ens don in el ticket donarem la 
cadira i cadascú la posara a la tau la que vulgui. 

Essent les 21 :52 hores s'incorpora a la reunió de junta la Sra . Cristina Vacas . 

També parlem del que comprarem per vendre al bar, i agafarem "po lines", crispetes, patates, café i begudes, que 
refredarem amb bidons i gel que comprarem al port. També agafarem vi i cava per si la gent en vol per sopar. 

Els Voluntaris ens deixaran dues carpes i un projector per anar passant tates les fotos de les extraescolars durant tata la 

tarda. 

En Da ni Esteban es comprometa preparar els tickets de les cadires (u ns 400} i en Sergi Ruiz preparara els tickets del bar. 

3. Valoració final de Sant Jordi 2015. 

Es van vendre tates les roses (180 euros} i 50 berenars. Es van regalar 16 llibres, un per cada aula de l'escola i el benefici 
total restant els llibres venuts, és de 50 euros. 

Recollint els suggeriments que ens van fer arribar els pares el dia de la paradeta, l'any que ve intentarem tenir llibres més 
moderns i actuals, més llibres per adults i més amb lletra de pal. 

4. Comissió de les extraescolars. 

Pel curs que ve, haurem de tenir en compte una partida pressupostaria destinada a renovar alguns tatamis de judo (estem 
parlant d'uns 900 €}. 

La comissió de les extraescolars esta treballant en la confecció de la graella de les extraescolars. Des de I' Ajuntament ens 
van pro posar dues activitats noves, de Basket i de Vole'I i ara haurem de buscar monitor. 

Estancara la graella a finals d'agost/inici de setembre i es far~ la inscripció un cop comen<;:at el curs. lntentarem ofertar 
dues extraescolars noves cada any. Es parla que podríem aquest any propasar l'extraesco lar de Kumon. 

S. Com gestionar la informació que ens arriba de la direcció de l'escola. 

L'Eva, cap d'estudis de l'escola, ens va propasar que si ens semblava bé, l'escola enviaría sempre tata la informació de 
l'AMPA i la junta, per unanimitat, acordem que no, que les informacions de l'AMPA les enviara la propia Comissió de 
Comunicació. 

6. Preparar Reglament lntern. 

En Sergi Ruiz ha preparat un Reglament de Regim lntern que enviara a tots els membres de la Junta i com propiament diu el 
Reglament, s'haura d'aprovar en I' Assemblea anual de socis. 

7 .Qüestions sobrevingudes. 

En Sergi Ruiz propasa comprar un disc dur extern per guardar copies de seguretat {80 euros}, un Dropbox en nom de 

l'AMPA i la inscripció, a través de la FAPAC, del fitxer de protecció de dades (180 euros}. 

La Gemma Rueda pregunta el resultat de l'enquesta de la jornada continuada i que es fara amb aixo, i la Sonia Olivares 

contesta que el resultat va ser del 85 % SI i el 15 % No, les respostes han sigut enviades a la FAPAC. Mirarem quantes 

enquestes es van rebre i publicarem el resultat a la Web de I' AMPA. 

Parlem també deis !libres de text que es compraran pe! proper curs, i hem demanat a la direcció de l'escola el llistat amb el 

número i nom deis !libres. La Comissió de llibres de l'escola es reunira i elaborara aquesta !lista i un copla tinguem farem la 

comanda i demanarem que els !libres els portin la última setmana d'agost per preparar-los. 
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La Sonia Olivares anira al Banc de Sabadell per parlar del conveni que tenen ambles AMPAS per sol ·licitar el datafon i que 

surti més economic i així poder tenir-lo el cap de setmana de la venta deis !libres (al setembre) . 

S'ha de preparar el document per sol·licitar els !libres i modificar el tríptic de l'AMPA pel dia 8 de juny de 2015. 

Decidim entre tots que es comprara un ram de flors, com cada any, als monitors de les extraescolars . 

Essent les 00:04 hores s'absenta de la reunió de Junta la Sra . Sabina Panadero. 

Pactem l'horari de venta de tickets pel sopar de final de cursi la Muntsa preparara una graella perque els membres de la 
Juntas' apuntin i quedin cobertes totes les hores. Sera el següent: 

LLOC: Despatx de I' AMPA 
DIES: De l'l al 5 de juny 
HORARI : De 16:30 a 19:00 h 

A PARTIR DEL DILLUNS 8 DE JUNY 
LLOC: Vestíbul de l'escola 
DIES: Del 8 al 12 de juny 
HORARI : De 15:30 a 18:30 h 

1 no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 00:25 hores, de la qual estenc aquest acta . 

A Arenys de Munt, a 28 de maig de 2015 

LA PRESIDENTA 
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