
   ACTA REUNIÓ JUNTA 2015-2016 

 
Comença la reunió a les 21:35 hores del dia 18 de setembre de 2015 a l’escola Sobirans. 
 
Assisteixen:  
 
Sonia Olivares 
Dani Esteban 
Carles Alonso 
Gemma Rueda 
Sergi Ruiz 
M. Angeles Fuentes 
Muntsa Coscojuela 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Presentació, per part de la comissió d’extraescolars, de la graella definitiva. 
3. Valoració reunió amb l’equip directiu del dimarts 15 de setembre. 
4. Punts per l’Assemblea del mes d’octubre. 
5. Valoració venta de llibres. 
6. Reunions d’Aula. 
7. Inauguració de la façana. 
8. Projecte de l’Ajuntament “Escola de Famílies”. 
9. Presentació dels horaris per atendre a l’equip directiu. 
10. Qüestions sobrevingudes. 
 
1. Aprovació de l’acta anterior. 

 
Havent-se distribuït l’esborrany de l’Acta de la reunió de Junta de 21 de maig de 2015, juntament amb la tramesa de la 
convocatòria de la present reunió, seguidament se sotmet a votació, essent que per unanimitat dels assistents, s’aprova 
l’Acta de la reunió de Junta de 21 de maig de 2015. 
 
2. Presentació, per part de la comissió d’extraescolars, de la graella definitiva. 

La graella es ja definitiva i es penjarà a la web i als taulers d’anuncis que estan a l’exterior de l’escola. Si hi ha demanda 
s’intentarà desdoblar el grup. 

Encara estem buscant monitor/a per fer Hip Hop un segon dia. De moment només podem ofertar Hip Hop els dimecres 
amb la monitora Aina Roura. 

Com cada any s’han demanat, a la direcció de l’escola, els espais que necessitem per a la realització de les extraescolars i 
ens han contestat que no hi haurà cap problema.   

Essent les 21:48 hores s’incorpora a la reunió de junta la Sra. Sabina Panadero i la Sra. Estel Sampera, nou membre de la 
junta de l’Ampa, a la que li donem la benvinguda. 

La Sabina i l’Estel es faran càrrec de les comunicacions, tan a la pàgina web com al Facebook, fins a la tornada de la Yess, ja 
que aquests dies hi ha molta activitat en aquesta comissió.  

Parlem també de la proposta de la regidora d’esports de potenciar la pràctica de l’esport a l’escola i comentem que està 
molt bé però que ens han de dotar de porteries, xarxa i pals. S’està valorant la possibilitat de partir l’espai del gimnàs per la 
meitat. 

Parlem que estaria bé que cada comissió tingues un pressupost propi, i que per la Comissió d’Extraescolars seria d’uns 300 
euros per comprar un detall (medalla) per tots els nens i nenes que fan extraescolars i que es donaria a la festa de final de 
curs. També es comenta que per aquest curs convocaran també a tots els nens que fan l’extraescolar de piscina.  

Per aquest any, tal com es va comentar ja en alguna reunió, s’han de renovar els tatamis de judo. En Carles Alonso ens ha 
exposat un nou pressupost que s’haurà d’estudiar en la Comissió Econòmica, que prepararà el pressupost per aquest curs.  
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En Carles Alonso ha presentat a l’Institut la possibilitat de fer l’Extraescolar de judo als seus alumnes, però per impossibilitat 
d’horaris i espais, allà a l’institut no es podrà dur a terme, i ens proposa si es podria fer a l’Escola Sobirans. Els dies 
proposats seran els dimarts i dijous de 19:00 a 20:30 hores i segons les inscripcions es decidirà la graella definitiva. La 
recollida de les inscripcions es faria a l’institut però tota la gestió la faríem des de l’AMPA Sobirans. La junta està d’acord en 
aquesta proposta. 

També s’oferirà per adults l’extraescolar de ZUMBA, amb la monitora Tania els dijous de 20:00 a 21:00 hores. 

3. Valoració reunió amb l’equip directiu del dimarts 15 de setembre. 

L’Stella (directora de l’escola) i la Sonia (presidenta de l’AMPA) pacten que es reuniran el 2n dimarts o el 2n dimecres de 
cada mes (segons disponibilitat), a les 9:00 del matí per tractar els temes que considerin oportuns.  

En aquesta primera reunió parlen del simulacre d’incendis, que s’hauria de fer ja en el primer trimestre i s’hauria de 
coordinar amb la Teresa Villalmanzo.  

També demana una reunió trimestral amb la presidenta, tresorer i secretaria de l’AMPA.  

Com que en aquesta reunió es va parlar de la Inauguració de la façana, passem a tractar el punt 7 de l’ordre del dia, 
Inauguració de la Façana.  Serà el divendres 16 d’octubre de 2015 a les 16:45 hores. Volem treure en Subimunt i 
demanarem als geganters d’Arenys de Munt si ens volen acompanyar. També han confirmat la seva assistència l’Alcalde i la 
regidora d’Ensenyament. Aquest dia les extraescolars començaran una mica més tard, perquè tots els nens puguin gaudir 
d’aquest acte. La direcció de l’escola ens ha demanat si algú voldrà parlar, però nosaltres em declinat aquest oferiment. 

4. Punts per l’Assemblea del mes d’octubre. 

La Muntsa ha buscat els punts de l’ordre del dia de l’Assemblea de l’any passat i proposa la següent Ordre del dia: 

- Aprovació de l’acta de 16 d’octubre de 2014 i aprovació de l’acta extraordinària de 16 d’abril de 2015. 
- Presentació dels nous membres de la Junta. 
- Estat de comptes curs 2014-2015 
- Pressupost AMPA curs 2015-2016 
- Resultats enquesta FAPAC. 
- Reglament intern de funcionament. 
- Qüestions sobrevingudes.  
- Torn obert de preguntes.  

Proposarem dues dates per la realització d’aquesta Assemblea. El dimarts 20 d’octubre de 2015 a les 21:00 hores i el 
diumenge 25 d’octubre a les 11:00 hores. S’enviarà una enquesta a tots els socis i el dia més triat serà l’escollit per fer 
l’assemblea anual.  

Concretem una altre reunió de Junta per el dia 29 de setembre de 2015 a les 21:15 hores per preparar-la.   

5. Valoració venta de llibres. 

Aquest any hi havia menys nens que havien de comprar llibres i per tant hi ha menys llibres venuts, però no es podrà fer 
una valoració definitiva fins que no s’hagin fet totes les devolucions. Encara hi ha gent que ens demana llibres i no els 
tornarem fins a mitjans d’octubre. 

6. Reunions d’Aula.  

Des de l’any passat es contracta a una monitora, aquest any serà la Rosa, per fer-se càrrec dels nens i nenes mentre els 
pares estan a les reunions d’aules. Aquest servei serà d’una hora i mitja per reunió i costarà 2 euros per nen/a.   

8. Projecte de l’Ajuntament “Escola de Famílies”. 
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En Carles Alonso i la Gemma Rueda assisteixen a la reunió de presentació del Projecte “Escola de Família”. És un projecte 
molt interessant i tots estem d’acord que s’ajudarà a fer-ne difusió però del que no estem d’acord és que l’AMPA de 
l’escola Sobirans hagi de posar diners, com ens demana l’impulsor d’aquest Projecte, l’Ajuntament. Creiem que és una 
competència de l’Ajuntament i creiem que les xerrades haurien de ser gratuïtes.  

El proper 8 d’octubre de 2015 a les 9:30 hores hi ha la propera reunió i els representants de l’AMPA que hi assisteixin 
comentaran que no hi posarem diners però que en farem màxima difusió.   

Penjarem a la pàgina web el dossier informatiu que ens va facilitar l’Ajuntament.  

9. Presentació dels horaris per atendre a l’equip directiu.  

Per aquest nou curs que comença, 2015-2016, la presidenta, vicepresident, tresorer i secretaria hem fet una graella 
d’atenció a l’equip directiu, on marquem els dies i les hores que estarem disponibles per atendre qualsevol problema. Fins 
ara l’atenció era diària i a qualsevol hora del dia, i creiem que això no pot ser.  

Sonia Olivares (PRESIDENTA)   
abrilolivares@hotmail.com – 675 992 570 

DILLUNS                  DE 16:30 A 19:00    

DIJOUS                     DE 16:30 A 19:00    

DIVENDRES             DE 16:30 A 19:00    

 

Dani Esteban (VICEPRESIDENT)  
daniesre@gmail.com – 692 992 209 

DILLUNS                   DE 16:00 A 18:30  

DIMECRES               DE 16:00 A 18:30  

DIVENDRES             DE 16:00 A 18:30  

 

Sergi Ruiz (TRESORER)  
serx57@gmail.com – 686 788 889 

DIMARTS                DE 15:30 A 18:30  

DIVENDRES             DE 15:30 A 18:30  

 

Muntsa Coscojuela (SECRETÀRIA) 

muntsa2504@gmail.com – 630 064 088 

DILLUNS                  DE 16:30 A 18:30    

DIJOUS                     DE 16:30 A 18:30    

 

 

 

ACTA JUNTA 18/09/2015 Pàgina 3 

mailto:abrilolivares@hotmail.com
mailto:daniesre@gmail.com
mailto:serx57@gmail.com
mailto:muntsa2504@gmail.com


   ACTA REUNIÓ JUNTA 2015-2016 

 

10.Questions sobrevingudes. 

Trucarem a la FAPAC perquè ens informin de les actuacions que faran a partir d’ara en relació a l’enquesta de la Jornada 
continuada, per informar als pares el dia de l’Assemblea de socis ja que molts ens han preguntat com havia quedat aquest 
tema.  

I 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 22 de setembre de 2015  

LA PRESIDENTA     LA SECRETÀRIA 
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