
   ACTA REUNIÓ JUNTA 2017-2018 

 
Comença la reunió a les 21:25 hores del dia 8 de maig de 2018 a l’escola Sobirans. 
 
Assisteixen:  
 
Sonia Olivares 
Jordi Torrent 
Sergi Ruiz 
Anna Coca 
Gemma Rueda 
Sabina Panadero 
Yess Machin 
Teresa Villalmanzo 
Muntsa Coscojuela 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- Aprovació de l'acta de data 3 d'abril de 2018 
2- Extraescolars curs 18/19  
3- Festa de final de curs  
4- Qüestions sobrevingudes 
 
1. Aprovació de l’acta de data 3 d’abril de 2018. 

 
Havent-se distribuït l’esborrany de l’Acta de la reunió de Junta de 3 d’abril 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 3 d’abril de 2018. 
 
2. Extraescolars curs 18/19. 

La Teresa Villalmanzo ens explica que els va preguntar als monitors que farien l’any que ve i la seva disponibilitat 
i com que no ens ho van poder confirmar, no podem treure la graella aquest mes de juny com havia pensat fer-
ho la comissió d’extraescolar, per tant, fins el setembre no podrem saber quins monitors seguiran. Tenim tot el 
mes de setembre per fer la graella i obrirem el període d’inscripcions quan comencem l’escola i a l’octubre 
començarem les extraescolars.  

El que si que sabem és que continuarem col·laborant amb el Club de Futbol Sala per seguir fent l’extraescolar a 
l’escola.  

Essent les 21:32 hores s’incorpora a la reunió de junta el Sr. Dani Esteban.  

Parlem també del servei d’acollida i ludoteca. Molts nens venen abans del que tenen pagat, no estem parlant de 
5 minuts, en algunes ocasions és fins hi tot d’un quart d’hora. Farem un mail comunicant que s’ha de respectar 
l’horari que han posat en la inscripció. A la tarda també es fraccionarà per mitges hores, igual que es fa al matí. 

Ens hauríem de plantejar, de cara al proper curs, que hauríem de pujar el preu de l’acollida, la ludoteca i les 
extraescolars.  

Quedem que la última setmana d’agost farem una reunió per parlar dels preus i per preparar la venta de llibres. 

Parlem de l’obsequi que donarem als nens que fan les extraescolar a l’escola i quedem que farem un diploma 
amb el nom i l’extraescolar que fa cadascú.   
 
3- Festa de final de curs. 
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La Festa de final de curs serà el proper 16 de juny de 2018. Els Voluntaris d’Arenys de Munt ens deixaran els 
inflables i al matí farem l’exhibició d’algunes extraescolars, la festa dels colors (holi) i la festa de l’escuma. 
Aquestes dos últimes al mateix preu que l’any passat i ens regalen l’animació.   

Al matí començarem a les 9:45 hores amb l’exhibició de l’extraescolar de futbol sala que serà fins les 10:45 hores 
(de 10:30 fins a 10:45 hores faran l’exhibició el grup dels petits). 

De 10:45 a 11:45 hores faran l’exhibició l’extraescolar de bàsquet juntament amb els nenes de l’escola Sant Martí 
que pujaran a l’Escola Sobirans per fer conjuntament partits de bàsquet. Recordem que el dia 6 de juny de 2018 
els nens que fan bàsquet a l’Escola Sobirans aniran a jugar partits a l’Escola Sant Martí en motiu de la seva festa.  

De 11:45 a 12:00 hores es farà l’exhibició de iniciació als esports.  

A les 12:00 hores començarà la festa dels colors (Holi) i a les 12:30 hores la festa de l’escuma.  

A la tarda, i encara per concretar l’hora de començar, que serà segurament cap a les 17:00 hores, l’ordre serà, 
Anglès petits (17:00 hores), Dansa petits i Dansa grans (17:15 hores), 17:30 hores pararem per berenar, Hip hop 
(17:45 hores), Anglès grans (18:00 hores) i patinatge (18:15 hores).  

Essent les 21:58 hores s’incorpora a la reunió de junta el Sr. Toni Torvà. 

Pel que fa a l’extraescolar de manualitats, la monitora ha pensat que podríem posar un paper a la paret, i que els 
nens dibuixin alguna cosa. També comentem que podríem posar fotos dels nens i nenes fent les manualitats a 
classe.  

L’Aleix Calvo estarà tot el dia ajudant-nos amb l’equip de so i a la nit farà de Dj. Pensarem alguna cosa per fer-li 
un obsequi, parlarem amb els seus pares perquè ens orientin. 
 
La Muntsa farà una graella per apuntar-se al servei de Bar i així sabrem quines franges queden més desateses. 
 
La junta proposa tornar a fer el concurs de Karaoke després del Sopar, degut a l’èxit de l’any passat, però 
decidim que canviarem el premi. Aquest any limitarem els grups que es puguin apuntar i proposem de fer un 
màxim de 10 grups i un màxim de 5 individuals, perquè si no es fa massa llarg. El premi serà un vale de xuxes 
pels nens i un vale d’una consumició al bar pels adults.  
 
L’institut ens tornarà a deixar la màquina de fer crispetes.  
 
Per anar a comprar aprofitarem que tenim la festa de Picant de Mans el 25 de maig de 2018 per comprar-ho 
tot. El 21 de maig de 2018 anirem a comprar, ho descarregarem a l’escola i ho posarem a la nevera perquè 
estigui fresc per la festa.  
El Dia 25 de maig de 2018 estarem fent el servei de bar a partir de les 16:30 hores.  
 
També s’ha de comprar el blat de moro per les crispetes i la beguda alcohòlica per poder fer els mojitos i els 
gintònics.  
 
4- Qüestions sobrevingudes  

Hem de començar a preparar les pre-comandes per la compra dels llibres del proper curs. L’Eli enviarà un mail a 
les famílies de P3, P4 i P5 per pagar la quota de l’AMPA i fer-se socis, ja que aquest any tampoc tenen llibres de 
text per comprar.  
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Pel que fa al canvi de nom de l’AMPA, proposat a l’anterior reunió de junta, tenim el dubte de si ha de passar per 
l’assemblea general de socis. Farem les consultes oportunes per saber com ho hem de fer.  
 
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 22:45 hores, de la qual estenc aquest 
acta. 

A Arenys de Munt, a 22 de maig de 2018 

LA PRESIDENTA     LA SECRETÀRIA 
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