
   ACTA REUNIÓ JUNTA 2017-2018 

 
Comença la reunió a les 21:15 hores del dia 29 de novembre de 2017 a l’escola Sobirans. 
 
Assisteixen:  
 
Sonia Olivares 
Jordi Torrent 
Toni Torbà 
Yolanda Bernabeu 
Dani Esteban 
Yess Machin 
Muntsa Coscojuela 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- Aprovació de l'acta de data 17 d’octubre de 2017. 
2- Valoració Assemblea general de socis/es  
3- Presa de decisions sobre temes importants 
4- DVD concert de Nadal 
5- Calendaris 
6- Qüestions sobrevingudes 
 
1. Aprovació de l’acta de data 17 d’octubre de 2017. 

 
Havent-se distribuït l’esborrany de l’Acta de la reunió de Junta de 17 d’octubre de 2017, juntament amb la 
tramesa de la convocatòria de la present reunió, seguidament se sotmeten a votació, essent que per unanimitat 
dels assistents, s’aprova l’Acta de la reunió de Junta de 17 d’octubre de 2017. 
 
 
2. Valoració Assemblea general de socis/es. 

Parlem de la poca assistència dels pares, van venir només tres sòcies. Ens van comentar alguns pares que no ho 
sabien, pot ser que sigui perquè no siguin socis de l’AMPA. Els hem comentat que vagin al despatx de l’AMPA per 
actualitzar les dades al llibre de socis.  

Nosaltres comentem que hem de seguir treballant com fins ara malgrat el poc suport de les famílies.  

  
3- Presa de decisions sobre temes importants. 

El Sr. Toni Torbà comenta que té dubtes sobre com es prenen les decisions en temes importants, com ara la vaga 
del passat 8 de novembre de 2017. Comenta perquè no es van fer serveis mínims, i comentem que els monitors, 
la Teresa i la Roser treballaven però en el mail, que es va enviar des de l’escola, donava per entès que l’AMPA no 
feia vaga, i no era així. Comentem que la direcció de l’escola ens va demanar el que faríem i es va dir que 
treballaríem perquè els nostres treballadors havien decidit no adherir-se a la vaga però no es va explicar 
correctament en el mail.  

Malgrat que la direcció de l’escola ens va demanar aquesta informació amb molt poc temps per consensuar-la, 
hem de tenir la previsió de prendre aquest tipus de decisió amb antelació, ja que sabíem que aquesta vaga estava 
convocada.   
 
4- DVD concert de Nadal. 

Com cada any vindrà un càmara de la Televisió de Mataró i farà la gravació de tot el concert de Nadal i després 
prepararem el DVD per poder vendre’l.  . 
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5- Calendaris. 

Ja hem començat la pre-comanda per la venda dels calendaris i de moment tenim 48 calendaris encarregats i 
pagats. Comentem que li regalarem un calendari al Xavi i a la Mari.  

Per l’any que ve comentem que estaria molt bé que la portada la fessin els alumnes de 6è.   

6- Qüestions sobrevingudes  

El dia desprès de l’Assemblea de socis hi havia una caca de gos/gat a l’escala de dins l’escola i les dones de fer 
feina es van queixar perquè es pensaven que havíem deixat entrar algun gos/gat a l’escola durant la reunió. 
Evidentment nosaltres els hem explicat que això no es veritat, que quan nosaltres vam marxar de l’escola no hi 
havia cap caca a l’escala. Al final es va descobrir que era d’un gat que s’havia quedat tancat a l’escola .  
 
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 22:19 hores, de la qual estenc aquest 
acta. 

A Arenys de Munt, a 12 de desembre de 2017 

LA PRESIDENTA     LA SECRETÀRIA 
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