
ACTA REUNIÓ JUNTA 2015-2016 

Comeni;:a la reunió a les 21:27 hores del dia 13 d'octubre de 2015 a /'escala Sobirans. 

Assisteixen: 

Sonia Olivares 
Dani Esteban 
Gemma Rueda 
Yessenia Machin 
Muntsa Coscojuela 

ORDRE DEL DIA 

l. Aprovació de /'acta anterior. 

2. Punts i preparació de/' Assemblea del mes de novembre. 

3. Qüestions sobrevingudes. 

l. Aprovació de /'acta anterior. 

Havent-se distribu'it l'esborrany de /'Acta de la reunió de Junta de 17 de setembre 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 
/'Acta de la reunió de Junta de 17 de setembre de 2015. 

2. Punts i preparació de I' Assemblea del mes de novembre. 

Els dies proposats pera /' Assemblea de socis en /'anterior reunió de Junta s' han de canviar, i els nous dies escollits per tenir 
temps d'enviar l'enquesta als pares seran el Diumenge 8 de novembre de 2015 a les 11:00 hores i el dimarts 10 de 
novembre de 2015 a les 21 :00 hores. 

Essent les 21:33 hores s'incorpora a la reunió de junta la Sra . Yolanda Bernabé. 

S'enviara l'enquesta el dimecres 14 d'octubre i donarem temps per fer les votacions fins el dimecres 21 d'octubre de 2015, 
ja que la convocatoria oficial s' ha d'enviar amb 10 dies (labora Is) d' antelació. 

Essent les 21:35 hores s' incorpora a la reun ió de junta el Sr. Sergi Ruiz . 

Els punts que configuraran l'ordre del dia seran els següents : 

Aprovació de /'acta de 16 d'octubre de 2014 i aprovació de /'acta extrao rdinaria de 16 d'abril de 2015. 
Presentació deis nous membres de la Junta . 
Estat de comptes curs 2014-2015 
Pressupost AMPA curs 2015-2016 
Resultats enquesta FAPAC. 
Reglament Regim intern de funcionament de l'AMPA Sobirans. 
Qüestions sobrevingudes. 
Torn obert de preguntes. 

Essent les 21:40 hores s'incorpora a la reunió de junta el Sr. Caries Alonso . 

Comentem que juntament amb la convocatoria de l'Assemblea enviarem les Actes per aprovar i el Reglament de Regim 
lntern de funcionament de /' AMPA i si tenim la documentació del pressupost també l'enviarem. 

3. Qüestions sobrevingudes. 

Tornem a parlar del projecte Escala de Famílies i el nostre posicionament continua sent el de fer-ne difusió, ja tenim les 
prime res dates de les xerrades, que seran gratu'i'tes, i penjarem a la pagina web de /' AMPA la documentació que ens han 
facilitat. La propera reunió de treball sera el 5 de novembre de 2015 a les 9:30 hores a Can Borre//, en aquesta reunió hi 
assistiran la Gemma i en Caries. 
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El 29 d'octubre de 2015 a les 11:00 hores la Gemma Rueda té una intervenció a la Radio d' Arenys de Munt per parlar 
d'aquest projecte i ens ha demanat que l'ajudem per preparar aquesta intervenció. 

La Gemma comenta que hi ha alguns pares de Se que es queixa per la metodologia de treball en I' Area d'Educació Física, i 
tots estem d'acord que aquest tema és una cosa interna de l'Escola, del Pla d'Estudis, i que haurien de ser aquests pares 
que anessin a parla r amb !' Especialista d'Educació Física per exposar-li les seves inquietuds, i en última instancia a la 
direcció de l'Escola . 

També comentem el tema de l' entrada, sobretot al matí, per la porta principal, de tots els nens i nenes de primaria i 
malgrat que la direcció de l'escola ens ha dit que sempre hi ha una persona a l'entrada vigilant que tothom entri 
ordenadament, hi ha vegades que no hi ha ningú i els més petits es fan mal. La nostra representant al Consell Escolar 
exposara aquesta inquietud en la propera reunió que es celebri. 

Essent les 22:15 hores s' incorpora a la reunió de junta la Sra . Silvia Rodríguez. 

La Yess comenta que el Ca mí Segur impulsat per l'escola i I' Ajuntament ara mateix no esta funcionament gaire bé 
proposem de parlar-ha també en el proper Consell Escolar. 

Hi ha una petició deis pares d' lnfantil perque es faci una rampa a les escales de !'entrada d'accés a les classes de P3, P4 i PS, 
i quedem que li proposarem a la direcció de l'Escola perque ho comuniqui a I' Ajuntament. 

També comentem que penjarem els Estatuts al web un cop hagi passat l'Assemblea . 

La direcció de l'escola ens demana que enviem un mail per demanar mares/pares que es disfressin de 
castanyers/castanyeres per expl icar cantes a Infantil i també per torrar castanyes el divendres 30 d'octubre de 2015 al matí. 
Quedem que la Yess buscara el mail de l'any passat i el reenvia rem a tots els socis. També quedem que en farem difusió als 
grups de whatsapp i a les mares/pares delegats. 

La direcció de l'escola ens ha comunicat que el concert de Nadal sera el dia 22 de desembre de 2015 al matí, pero encara no 
sabem l'espai . 

La reunió per parler del simulacre d'incendis pera les extraescolars sera el dia 20 d'octubre de 2015 a les 16:45 hores, amb 
la presencia de la Teresa Villalmanzo, en Sergi Ruiz, l'Stella i la Roser. El simulacre es fara més endavant. 

La lnauguració de la fac;:ana sera el divendres 16 d'octubre de 2015 a les 16:45 hores. Quedem a les 16:00 hores per penjar 
la pancarta. La direcció de l'escola ens ha tornat a demanat un petit parlament de la Junta de l'AMPA, pero nosaltres 
insistim que no ho veiem necessa ri. Comprarem la cinta per fe r la inaugu ració, tal i com ens demana la direcció de l'escola. 

Ens propasen des de l' escola una promoció de l' lmpremta Graupera . Es tracta d'uns calendaris personalitzats per l'any 
2016, on es poden posar fotos de l'escola . Parlarem ambla direcció perque facin una foto de cada curs, una de la fac;:ana, 
del menjador i del patí per poder confeccionar el calendari. També posarem els dos lagos. Proposarem de vendre' ls a 8 
euros. 

Parlem de les activitats extraescolars d'aquest any, la comissió informa que s'haura de desdoblar judo, basquet i angles. Per 
desdoblar judo necessitarem de manar una sala, ja que per dimecres el gimnas ja esta ocupat. Ho sol ·licitarem a la direcció 
de l'escola . També preguntarem com esta i si es comprara la cortina per separar el gimnas i poder crear dos espais i si es 
compraran les dues cistelles de basquet. 

Serveis Socials de l'Ajuntament d'Arenys de Munt ens ha enviat una proposta per ajudar les famílies amb dificultats 
economiques perqué els ne ns puguin fer alguna extraescolars . L' Ajuntament destinara una partida pressupostaria de 2.000 
euros per ajudar als infants a poder realitzar una activitat extraescolar a la nostra escala . 

També s'oferira per adults l'extraescolar de ZUMBA, ambla monitora Tania Rodríguez, els dijous de 20:00 a 21:00 hores. 
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La Muntsa proposa fixar les reunions de junta, i proposa fer les reunions el 4art. Dimarts de cada mes, intentant que hi hagi 
sempre el maxim quorum per fer-la, i la presencia de la secretaria, en tant que fa !'acta. 

Per acabar de preparar I' Assemblea de socis i parlar deis temes que vagin sorgint, es decideix convocar una nova reunió de 
junta el proper 27 d'octubre de 2015 a les 21:15 hores. 

1 no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:44 hores, de la qual estenc aquest acta. 

A Arenys de Munt, a 20 d'octubre de 2015 

LA SECRETARIA 
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