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Comença la reunió a les 21:31 hores del dia 22 de Juliol de 2021. 
 
Assisteixen:  
 
Sonia Olivares 
Jordi Torrent 
Julia Camacho 
Dani Garcia de la Serrana 
Francina Sintas 
Roser Ferron 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.          Biblioteca 
2.          Subvenció 
3.          Venda de llibres 
4.          Extraescolars 
5.          Mòbil prepagament 
6.          Calendaris 
7.          Qüestions sobrevingudes 
 
 
 
1. Biblioteca  

Es pot demanar contractar algú a través de la subvenció. Se li podria demanar a la Teresa. Demanarem a la Sandra que 
ens miri quin seria el cost de contractar a algú entre 12 i 15 hores al mes. 
 

2. Subvenció 
L’hem d’entrar el 6 d’agost. Altres propostes per demanar a la subvenció serien: un rocòdrom i muntar infraestructura 
per fer projeccions al gimnàs. 
Quedem el dijous 29 de juliol a les 21:15 per redactar els projectes. 
 

3-  Venda de llibres 
      Quedem el dilluns 30 d’agost per preparar la venda de llibres i les inscripcions d’extraescolars. 
 
4-  Extraescolars 
      Finalment es fa l’extraescolar de sensibilització musical de l’Aula de Música a l’escola Sobirans. L’activitat comença a les 
16:45, hem de mirar què es fa amb els infants de 16:30 a 16:45. Parlarem amb l’Aula de Música i amb Lleure 3D. 
 
Terra Eqüestre ens passarà una proposta per fer activitat d’hípic 
 
5- Mòbil prepagament 
     Proposem recuperar el mòbil de prepagament marcant un horari d’atenció. Demanarem al grup si algú té un telèfon per 
cedir-nos. 
 
6- Calendaris 
      Proposem tornar a fer calendaris per vendre per Nadal. Demanarem a la Clara si pot fer les fotos. 
 
7- Qüestions sobrevingudes 

- S’han d’acabar de lligar canvis de nom del banc. La Júlia i en Dani hi passaran aquesta setmana. 
- Hem de demanar el D.N.I. dels vocals. 
- Reprenem fer el canvi d’AMPA a AFA. Quan haguem passat la venda de llibres ens hi posem. 
- Estaria bé buscar una manera de fer arribar a les famílies la informació que es tracta a les reunions: correu, 

newsletters... 
 
 
I, no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 22:30 hores, de la qual estenc aquesta acta. 
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A Arenys de Munt, a 22 de juliol de 2021 

LA PRESIDENTA     EL SECRETARI 
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