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Comença la reunió a les 21:27 hores del dia 3 d’abril de 2018 a l’escola Sobirans. 
 
Assisteixen:  
 
Sonia Olivares 
Jordi Torrent 
Toni Torbà 
Sergi Ruiz 
Anna Coca 
Yolanda Bernabe 
Sabina Panadero 
Muntsa Coscojuela 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- Aprovació de l'acta de data 6 de febrer de 2018 
2- Sant Jordi  
3- Festa de final de curs (començar a reservar coses) 
4- Reparar la nevera 
5- Proposta de l'Escola Sant Martí per el dia de la festa de final de curs 
6- Qüestions sobrevingudes 
 
1. Aprovació de l’acta de data 6 de febrer de 2018. 

 
Havent-se distribuït l’esborrany de l’Acta de la reunió de Junta de 6 de febrer de 2018, 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 6 de febrer de 2018. 
 
Abans de començar la reunió donem la benvinguda a la Sra. Anna Coca, nou membre de la junta de l’AMPA 
Sobirans. 
 
2. Sant Jordi. 

Ja tenim els llibres al despatx de l’AMPA i hem de revisar el llistat facilitat per l’editorial. En Sergi Ruiz entrarà 
una instància a l’Ajuntament d’Arenys de Munt per poder tancar el carrer i demanarem 4 taules per poder posar 
els llibres, les roses i el berenar. Encarregarem a Can Puig 4 coques, 3 de croissant i 1 coca de Brioix. El diumenge 
22 d’abril de 2018 portaran les roses a l’escola.  
 
3- Festa de final de curs. 

La Festa de final de curs serà el proper 16 de juny de 2018. Ja tenim els inflables reservats als Voluntaris d’Arenys 
de Munt. L’Escola farà una instància per demanar les taules, les cadires i l’escenari.  

També s’ha d’arreglar el quadre de llums per poder tenir més potència. Demanarem si tenen algun tendal i/o 
carpes per cobrir el patí el dia de la festa.  

L’AMPA de l’Institut ens deixarà la Palomitera.  

Essent les 21:45 hores s’incorpora a la reunió de junta, la Sra. Mari Ángeles Fuentes.  

Al matí programarem la festa de colors i l’escuma i l’Aleix, alumne de sisè de l’escola, ens farà de Dj tot el dia. 

Decidim que al mes de maig farem una reunió monogràfica per tractar tots els temes de la festa de final de curs.  
 
4- Reparar nevera. 
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S’ha de demanar pressupost per reparar la nevera ja que actualment refreda poc i hauríem de tenir-la en 
perfectes condicions per la festa de final de curs. Es demanaran dos pressupostos.  

5- Proposta de l’Escola Sant Martí per el dia de la festa de final de curs. 

L’Escola Sant Martí ens ha proposat fer partits de bàsquet amistosos entre les dues escoles el dia de la festa de 
final de curs. Els alumnes i monitors vindran a l’Escola Sobirans el dia 16 de juny de 2018 al matí. Tots creiem que 
és una bona iniciativa.  

6- Qüestions sobrevingudes  

Els dies 12 i 13 d’abril es celebrà a l’escola les “Jornades Verdes”, que consisteixen en realitzar diverses activitats 
i tallers amb la finalitat de promoure els valors de l’educació per a la sostenibilitat i la implicació activa en la 
millora de l’entorn.    

Es proposa el canvi de nom de l’AMPA, que es passaria a dir AFA (Associació de Famílies d’Alumnes). Mirarem 
quins passos s’han de seguir per poder realitzar aquest canvi de nom a la FAPAC. 

El proper 25 de maig de 2018 hi ha la festa de celebració dels 10 anys de Picant de Mans i pensem que els nens 
que es queden a permanències i/o ludoteca podrien fer una manualitat per regalar-ho a l’empresa Picant de 
Mans. Hi haurà un grup d’animació a la tarda i l’AMPA es compromet a tenir servei de bar. 

Ja tenim el DVD de Nadal i enviarem un mail a les famílies perquè passin a recollir-lo per el despatx de l’AMPA. 
 
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 22:30 hores, de la qual estenc aquest 
acta. 

A Arenys de Munt, a 25 d’abril de 2018 

LA PRESIDENTA     LA SECRETÀRIA 

 
 


