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Comença la reunió a les 21:35h del 10 de novembre
 
Assiteixen: 
 
Júlia Camacho 
Francina Sintas 
Roser Ferron 
Alícia Sànchez 
Irene Cutillas 
Paola Manriquez 
Aida 
 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de 
2. Valoració festa Castanyada/Halloween
3. Sobimunt (Festa Major) 
4. Nadal : 
 - Calendaris 
 - Bar pessebre vivent 
 - Pintacares 
5. Revisar i canviar informació de la web
6. Canviar a tot arreu AMPA per AFA
7. Samarretes de l’escola 
8.  Col·laboració amb la Marató de TV3
9. Qüestions sobrevingudes 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
Després de fer-ne la lectura i repassar
 
2. Valoració festa Castanyada/Halloween
 La torrada de castanyes va anar molt bé: 11 persones érem més que suficients, vam poder 
deixar apunt coses de la tarda. Les graelles i els bidons per torrar les castanyes estan guardats a 
l’escola. 
 El pintacares i la venda de coques va ser tot un èxit. Coses

- Senyalar amb cartells on es venen els tiquets i on es recullen les coques, o vendre els tiquets 
amb antelació i així també tenim una millor previsió de les coques que necessitem.

- Pintacares: inicialment havíem
que va haver-hi molta demanda. Per tan hem de ser mínim 6 persones.
nos els maquillatges i totes els fem tots, així no fem embolic de files. Hem de buscar una 
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Comença la reunió a les 21:35h del 10 de novembre del 2021, de manera telemàtica.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 
Valoració festa Castanyada/Halloween 

Revisar i canviar informació de la web 
Canviar a tot arreu AMPA per AFA 

Col·laboració amb la Marató de TV3 

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 
ne la lectura i repassar-ne cada punt, l’acta queda aprovada. 

Valoració festa Castanyada/Halloween 
torrada de castanyes va anar molt bé: 11 persones érem més que suficients, vam poder 

deixar apunt coses de la tarda. Les graelles i els bidons per torrar les castanyes estan guardats a 

El pintacares i la venda de coques va ser tot un èxit. Coses a tenir en compte per millorar:
Senyalar amb cartells on es venen els tiquets i on es recullen les coques, o vendre els tiquets 
amb antelació i així també tenim una millor previsió de les coques que necessitem.

havíem de ser 3 mares pintant però per sort s’han van afegir 3 més ja 
hi molta demanda. Per tan hem de ser mínim 6 persones.

nos els maquillatges i totes els fem tots, així no fem embolic de files. Hem de buscar una 

 

del 2021, de manera telemàtica. 

torrada de castanyes va anar molt bé: 11 persones érem més que suficients, vam poder 
deixar apunt coses de la tarda. Les graelles i els bidons per torrar les castanyes estan guardats a 

a tenir en compte per millorar: 
Senyalar amb cartells on es venen els tiquets i on es recullen les coques, o vendre els tiquets 
amb antelació i així també tenim una millor previsió de les coques que necessitem. 

s pintant però per sort s’han van afegir 3 més ja 
hi molta demanda. Per tan hem de ser mínim 6 persones. Millor no repartir-

nos els maquillatges i totes els fem tots, així no fem embolic de files. Hem de buscar una 
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ubicació més ample, com ara 
biblioteca. 

- Si s’han de fer diferents files ha 
- Finalment vam comprar 9 coques i en va sobrar mitja més o menys.
- Beguda: comprar més cacaolats i menys aigües.
- Mirar l’opció d’oferir un berenar més saludable i alguna cosa per celíacs, diabètics...

 
3. Sobimunt (Festa Major) 
 De moment hi ha apuntades 4 persones per poder dur
 S’ha d’arreglar el cap. Quedem dijous 11 a les 17:30h a l’escola per fer
 Parlarem amb en Jordi per si el podem guardar al mercat un cop s’acabi la cercavila i pujar
a l’escola en un altre moment, així qui ho vulgui podrà seguir els actes programats per després de la 
cercavila. 
 Quedem dissabte 13 a les 16:30h a l’escola
 
4. Nadal : 
 - Calendaris: l’Alícia encara no té totes les fotos, preguntarem a la Clara si ja estan totes 
fetes. Falta saber el nom de cada classe. El preu serà de 10
través de la TPV. Hem de preguntar a la impremta la data lími
fotos. 
 - Bar pessebre vivent: Hem de preguntar quin dia es fa, si no coincideix amb l’altre acte que 
es fa a la plaça per la Marató, ho farem. La Júlia parla amb Picant de mans.
 - Pintacares: decidim no fer
 -Panera: es proposa fer petits lots enlloc d’una única panera, així hi hagi més opcions a 
guanyar. L’Aida, l’Alícia i la Paola demanaran col·laboració a les botigues. Farem un full/cartell amb 
totes les botigues col·laboradores.
  
5. Revisar i canviar informació de la web
 L’Irene mica en mica va fent els canvis.
 
6. Canviar a tot arreu AMPA per AFA
 Hem de fer una llista amb tots els llocs on hem de fer el canvi i posar
 
7. Samarretes de l’escola 
 Aquest punt ha quedat pendent.
 
8.  Col·laboració amb la Marató de TV3
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ubicació més ample, com ara els bancs o un lloc amb entrada i sortida diferent, com ara la 

Si s’han de fer diferents files ha d’haver-hi algú controlant-les. 
Finalment vam comprar 9 coques i en va sobrar mitja més o menys. 
Beguda: comprar més cacaolats i menys aigües. 

ar l’opció d’oferir un berenar més saludable i alguna cosa per celíacs, diabètics...

De moment hi ha apuntades 4 persones per poder dur-lo. 
S’ha d’arreglar el cap. Quedem dijous 11 a les 17:30h a l’escola per fer-

amb en Jordi per si el podem guardar al mercat un cop s’acabi la cercavila i pujar
a l’escola en un altre moment, així qui ho vulgui podrà seguir els actes programats per després de la 

Quedem dissabte 13 a les 16:30h a l’escola. 

: l’Alícia encara no té totes les fotos, preguntarem a la Clara si ja estan totes 
fetes. Falta saber el nom de cada classe. El preu serà de 10€ per calendari i el pagament es far
través de la TPV. Hem de preguntar a la impremta la data límit per fer la comanda i per entregar les 

: Hem de preguntar quin dia es fa, si no coincideix amb l’altre acte que 
es fa a la plaça per la Marató, ho farem. La Júlia parla amb Picant de mans. 

: decidim no fer-ho, no ho veiem viable per horaris. 
Panera: es proposa fer petits lots enlloc d’una única panera, així hi hagi més opcions a 

guanyar. L’Aida, l’Alícia i la Paola demanaran col·laboració a les botigues. Farem un full/cartell amb 
s. 

Revisar i canviar informació de la web 
L’Irene mica en mica va fent els canvis. 

Canviar a tot arreu AMPA per AFA 
Hem de fer una llista amb tots els llocs on hem de fer el canvi i posar-nos

pendent. 

Col·laboració amb la Marató de TV3 

 

els bancs o un lloc amb entrada i sortida diferent, com ara la 

ar l’opció d’oferir un berenar més saludable i alguna cosa per celíacs, diabètics... 

ho. 
amb en Jordi per si el podem guardar al mercat un cop s’acabi la cercavila i pujar-lo 

a l’escola en un altre moment, així qui ho vulgui podrà seguir els actes programats per després de la 

: l’Alícia encara no té totes les fotos, preguntarem a la Clara si ja estan totes 
€ per calendari i el pagament es farà a 

t per fer la comanda i per entregar les 

: Hem de preguntar quin dia es fa, si no coincideix amb l’altre acte que 

Panera: es proposa fer petits lots enlloc d’una única panera, així hi hagi més opcions a 
guanyar. L’Aida, l’Alícia i la Paola demanaran col·laboració a les botigues. Farem un full/cartell amb 

nos-hi. 
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 La Míriam Farelo ha demanat si volem col·laborar en els actes que es duran a terme el 
divendres 17 de desembre a la plaça de l’Església (pintacares, inflables, xocolatada...). Decidim 
participar-hi, ho farem extensiu al grup de famílies col·laboradores.
Surten propostes que també es poden fer aquell dia: alguna manualitat, vendre flors (la Irene les 
pot treure bé de preu al Mercat de les Flors). Ho traspassarem als organitzadors.
 
9. Qüestions sobrevingudes 
 - la Júlia coment que en el Consell Escolar van esmentar que un dels objectius era la 
col·laboració de les famílies en el centre. Creiem que per ser un dels objectius si no ens oferim 
nosaltres no se’ns obren massa les portes o no ens arriba massa inform
participar. Ho comentarem a la propera reunió amb l’equip directiu.
 - Lleure 3D pagarà l’euro per nen cada mes. Podem destinar aquests diners a pagar el sou de 
la persona que està a la biblioteca (Clara).
 -acordem fer la propera reunió 
desembre és festiu) a les 16:30 de manera presencial a la biblioteca de l’escola.
 
I, no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la 
estenc aquesta acta. 

A Arenys de Munt, a 10 de novembre

LA PRESIDENTA   

 
 
 
 
AFA Sobirans   
info@ampasobirans.org  
www.ampasobirans.org 
Telf: 652 717725 (dimarts i djous de 16:30h a 18:30h)
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La Míriam Farelo ha demanat si volem col·laborar en els actes que es duran a terme el 
divendres 17 de desembre a la plaça de l’Església (pintacares, inflables, xocolatada...). Decidim 

em extensiu al grup de famílies col·laboradores. 
Surten propostes que també es poden fer aquell dia: alguna manualitat, vendre flors (la Irene les 
pot treure bé de preu al Mercat de les Flors). Ho traspassarem als organitzadors.

 
la Júlia coment que en el Consell Escolar van esmentar que un dels objectius era la 

col·laboració de les famílies en el centre. Creiem que per ser un dels objectius si no ens oferim 
nosaltres no se’ns obren massa les portes o no ens arriba massa informació de com podem 
participar. Ho comentarem a la propera reunió amb l’equip directiu. 

Lleure 3D pagarà l’euro per nen cada mes. Podem destinar aquests diners a pagar el sou de 
la persona que està a la biblioteca (Clara). 

acordem fer la propera reunió el divendres 10 de desembre (ja que el primer dimecres de 
a les 16:30 de manera presencial a la biblioteca de l’escola.

I, no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:15

10 de novembre de 2021 

   LA SECRETÀRIA 

       

(dimarts i djous de 16:30h a 18:30h) 

 

La Míriam Farelo ha demanat si volem col·laborar en els actes que es duran a terme el 
divendres 17 de desembre a la plaça de l’Església (pintacares, inflables, xocolatada...). Decidim 

Surten propostes que també es poden fer aquell dia: alguna manualitat, vendre flors (la Irene les 
pot treure bé de preu al Mercat de les Flors). Ho traspassarem als organitzadors. 

la Júlia coment que en el Consell Escolar van esmentar que un dels objectius era la 
col·laboració de les famílies en el centre. Creiem que per ser un dels objectius si no ens oferim 

ació de com podem 

Lleure 3D pagarà l’euro per nen cada mes. Podem destinar aquests diners a pagar el sou de 

el divendres 10 de desembre (ja que el primer dimecres de 
a les 16:30 de manera presencial a la biblioteca de l’escola. 

reunió a les 23:15 hores, de la qual 


