
   ACTA REUNIÓ JUNTA 2016-2017 

 
Comença la reunió a les 21:00 hores del dia 23 de maig de 2017 a l’escola Sobirans. 
 
Assisteixen:  
 
Sonia Olivares 
Yolanda Bernabeu 
Sergi Ruiz 
Yessenia Machin 
Sabina Panadero 
Jordi Torrent 
Gemma Rueda 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- Comissió d’extraescolars 
2- Problemàtica P3 del curs 17/18 
3- Logopeda 
4- Festa de final de curs 
5- Qüestions sobrevingudes 
 
1. Comissió extraescolars. 

 
La comissió explica que està tot lligat per el proper curs, s’ofertaran dues activitats noves, futbol sala i manualitats 
artístiques, la setmana que ve passarem tota la informació i la graella a la Yess perquè ho prepari i començarem 
a fer difusió via motxilla, web i mail.  
La Yolanda explica que la setmana de jornada intensiva, ella i la Patricia plegant a les 16:30 hores i no els dona 
temps d’arribar a la classe i acordem que Iniciació als esports serà la única que canvia d’horari, serà de 17 a 18 
hores, els nens que es quedin a dinar de 15:30 a 17 hores es quedaran a la ludoteca i no tindran cap cost extra.  
 
A les 21:15 hores s’incorpora a la reunió de junta el Sr. Toni Torbà. 
 
Expliquem tot el tema de futbol sala i estem tots d’acord amb les condicions, ho tirarem endavant, l’oferirem i a 
veure si s’apunten nens i la podem obrir.  
 
A les 21:20 hores s’incorpora a la reunió de junta el Sr. Dani Esteban.  
 
2. Problemàtica P3 del curs 17/18. 

Intervé la Sra. Sabina Panadero per explicar la problemàtica de P3 i comenta que els pares han parat amb la crida, 
es queda tot igual, diu que en una reunió que van tenir els pares amb la Regidora de l’Ajuntament, els ha dit que 
l’ajuntament pagarà una TEI. 
 
3- Logopeda 

Parlem de la problemàtica que tenim amb la logopeda degut al seu problema de salut, ja que no pot fer les 
sessions amb els nens i les famílies estan molestes per el que comporta als nenes deixar de fer les sessions. Hem 
parlat amb direcció i ens diuen que no contesta a les trucades per posar-se en contacte amb els tutors i traspassar 
la informació, des de l’AMPA hem enviat missatges i trucades i no ens contesta ni ens respon. Acordem canviar 
de logopeda el més aviat possible, la Yolanda i la Sonia parlaran amb la Sonia (logopeda del centre Sant Antoni) 
a veure si coneix a alguna persona per cobrir aquesta baixa.  
 
4- Festa de final de curs 

Està tot lligat, només falta el camió per poder anar a buscar la nevera. En Sergi preguntarà a l’Ajuntament. Per el 
tema de la música farem torns entre nosaltres.  
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S’acorda també fer-li un detall per la Roser.  

5-Qüestions sobrevingudes.  

L’Stella ens ha demanat que abans del 30 de maig omplim el document DAFO que ens ha passat, per el projecte 
de direcció. L’Omplim i la Sonia li entregarà a l’Stella.  

Volem donar el paper a les famílies d’infantil perquè es facin sòcies de l’AMPA, l’Eli, secretària de l’escola ens ha 
donat un cop de mà però considerem que és massa dens i la Yess farà un paper més esquemàtic i l’enviarem a 
les famílies juntament amb les pre-comandes dels llibres.  

La Yess comenta que a l’Escola Sant Martí es penja molta informació de les entitats del poble, cosa que a la nostra 
escola això no passa i comentem que al Consell Municipal ho preguntarem.  
 
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:00 hores, de la qual estenc aquest 
acta. 

A Arenys de Munt, a 29 de maig de 2017 

LA PRESIDENTA     LA SECRETÀRIA 
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