
           
 

Acta
 

 
 
Comença la reunió a les 21:40h del 1
 
Assiteixen: 
 
Júlia Camacho 
Clara Coll 
Dani Garcia de la Serrana 
Roser Ferron 
Gina Bover 
Irene Cutillas 
Aida Ruiz-Ruano 
Francina Sintas 
 
Ordre del dia, 12 de gener del 2022:
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Valoració activitats de Nadal:
 -decoració concert 
 -paneres 
 -pessebre vivent 
 -Marató de TV3 
3. Subvencions 
4. Samarretes i jerseis AFA i escola
5.  Propostes amb famílies (xerrades, 
6. Carnaval 
7.  Jubilació Teresa 
8. 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 activitats de Nadal:
 -decoració concert: 
Vam quedar dos dies per decidir què fèiem i per elaborar el material, i un tercer dia per fer el 
muntatge. En les tres ocasions han vingut famílies col·laboradores.
A última hora vam haver de canviar el muntatge ja que es va can
l’estat del covid. Les famílies que van muntar van anar improvisant i va quedar molt bé. Per una 
altra ocasió millor utilitza goma eva que no pas cartolina, ja que aquesta amb la humitat s’anava 
ondulant. A l’hora de muntar van poder col·laborar alumnes de 6è.
 -paneres: 
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0h del 12 de gener del 2022, de manera telemàtica.

Ordre del dia, 12 de gener del 2022: 

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 
Valoració activitats de Nadal: 

Samarretes i jerseis AFA i escola 
Propostes amb famílies (xerrades, extraescolars...) 

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. 

Nadal: 

Vam quedar dos dies per decidir què fèiem i per elaborar el material, i un tercer dia per fer el 
muntatge. En les tres ocasions han vingut famílies col·laboradores. 
A última hora vam haver de canviar el muntatge ja que es va canviar la ubicació del concert degut a 
l’estat del covid. Les famílies que van muntar van anar improvisant i va quedar molt bé. Per una 
altra ocasió millor utilitza goma eva que no pas cartolina, ja que aquesta amb la humitat s’anava 

ntar van poder col·laborar alumnes de 6è. 

 

, de manera telemàtica. 

Vam quedar dos dies per decidir què fèiem i per elaborar el material, i un tercer dia per fer el 

viar la ubicació del concert degut a 
l’estat del covid. Les famílies que van muntar van anar improvisant i va quedar molt bé. Per una 
altra ocasió millor utilitza goma eva que no pas cartolina, ja que aquesta amb la humitat s’anava 
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N’han sortit 4 i n’ha quedat 1. Hem de mirar com està el que hi ha a la panera (Júlia) i decidir què en 
fem (potser en podríem fer alguna cosa per carnaval).
 -pessebre vivent: 
La venda de ponsèties va anar molt bé. En vam vendre 50 (10 es van acabar de vendre el diumenge 
en altres actes per la Marató). La venda de la xoloata desfeta també va anar molt bé.
Teníem 100€ pressupostats per destinar a la Marató i en vam gastar 130€ en material. Els 30€ de 
més ens els ha pagat Picant de mans.
Proposarem a Picant de mans que facin coincidir el pessebre vivent amb el cap de setmana que es 
fan les activitats per la Marató al poble, i així poder
tot el poble, ja que és una iniciativa molt bonica.
 -Marató de TV3: 
Va anar molt bé. Es valora que el taller de trenes era massa entretingut, es feien cues molt llargues. 
Una opció seria tenir les trenes ja fetes i penjar
La Clara va retornar el material. Falta 
 
3. Subvencions 
Se’ns han aprovat les dues subvencions. Per voler
de les dues i ha quedat una mica embolicat.
Concurrència competitiva: per la biblio. Els mestres han comprat llibres per la brioteca amb els 
diners restants del sou de la Clara, despeses de gestoria...
Nominativa: pel projector. Estava entrada amb les dades d’una subvenció anterior. De moment 
tirem endavant lo del projector i h
Hi ha unes clàusules en les subvencions que diuen que s’ha d’especificar que l’Ajuntament ha 
participat en això. Ja veurem com ho fem.
Deute amb hisenda: de moment no ha tornat a sortir res més però queden pendents uns 400
tard o d’hora sortiran. 
  
4. Samarretes i jerseis AFA i escola
Parlar amb la Paola com està tema jerseis.
A la proper a reunió amb direcció comentarem què els hi sembla fer samarretes/jerseis pels 
alumnes per utilitzar-les en sortides.
 
5. Propostes amb famílies (xerrades, extraescolars...)
Acordem deixar-ho més aviat pel bon temps i poder fer
però comencem a programar-ho. 
 
XERRADA PRIMERS AUXILIS: amb l’objectiu de comprar un aparell antianuagament pel 
Podem fer taquilla inversa. La Irene farà la xerrada i parlarem amb la Nagore per si també hi pot i hi 
vol participar. 
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N’han sortit 4 i n’ha quedat 1. Hem de mirar com està el que hi ha a la panera (Júlia) i decidir què en 
fem (potser en podríem fer alguna cosa per carnaval). 
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en altres actes per la Marató). La venda de la xoloata desfeta també va anar molt bé.

€ pressupostats per destinar a la Marató i en vam gastar 130€ en material. Els 30€ de 
ens els ha pagat Picant de mans. 

Proposarem a Picant de mans que facin coincidir el pessebre vivent amb el cap de setmana que es 
fan les activitats per la Marató al poble, i així poder-ho anunciar com a una activitat més i obrir

és una iniciativa molt bonica. 

Va anar molt bé. Es valora que el taller de trenes era massa entretingut, es feien cues molt llargues. 
Una opció seria tenir les trenes ja fetes i penjar-les al cabell amb un clip, una cua...

rnar el material. Falta averiguar on són les pintures del maquillatge.

Se’ns han aprovat les dues subvencions. Per voler-nos ajudar, l’Ajuntament ha fet un matxembrat 
de les dues i ha quedat una mica embolicat. 

la biblio. Els mestres han comprat llibres per la brioteca amb els 
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ho més aviat pel bon temps i poder fer-ho a l’exterior. Ho deixem pel 3r trimestre 
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ho a l’exterior. Ho deixem pel 3r trimestre 

XERRADA PRIMERS AUXILIS: amb l’objectiu de comprar un aparell antianuagament pel menjador. 
Podem fer taquilla inversa. La Irene farà la xerrada i parlarem amb la Nagore per si també hi pot i hi 
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6. Carnaval 
Queda pendent fins a parlar amb l’escola.
 
7.  Jubilació Teresa 
Preguntarem a direcció si ho tenen en ment i si han
decidirem què fem nosaltres. 
 
8. Qüestions sobrevingudes 
En Dani comenta: que recordem d’anar posant les factures al drive. S’ha de pagar al noi que ha de 
muntar el projector perquè pugui comprar el material;
muntat la resta (la Júlia i parla perquè comenci a muntar).
La Júlia comenta que tornarà el tpv al banc Sabaadell. Explica que ens cobren 0’25
transferència per tant proposa comprar un llibre de comptabil
efectiu i així estalviar-nos aquesta comissió. Sobre el Consell Escolar: va sortir el tema de la 
col·laboració amb la ONG Alkaira i tothom va dir que si com a AFA volíem fer que endavant; també 
van explicar que les tablets i altres dispositius els guarden en el búnquer. Farem arribar la proposta 
de pintar les aules a direcció. Hauríem de preguntar a piscina si els protocols segueixen igual 
(Roser). 
La Clara pregunta pel deute amb hisenda: queda a l’aire qui ha obviat l’emai
Després de parlar-ne creiem que no hi podem fer massa més, tots estem aquí de manera voluntària 
i volem pensar que ha estat un error humà.
 
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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Queda pendent fins a parlar amb l’escola. 

Preguntarem a direcció si ho tenen en ment i si han pensat en alguna cosa. A partir del que diguin 

 
que recordem d’anar posant les factures al drive. S’ha de pagar al noi que ha de 

rojector perquè pugui comprar el material; li pagarem un percentatge i quan estigui 
muntat la resta (la Júlia i parla perquè comenci a muntar). 
La Júlia comenta que tornarà el tpv al banc Sabaadell. Explica que ens cobren 0’25
transferència per tant proposa comprar un llibre de comptabilitat per anar tirant de diners en 

nos aquesta comissió. Sobre el Consell Escolar: va sortir el tema de la 
col·laboració amb la ONG Alkaira i tothom va dir que si com a AFA volíem fer que endavant; també 

i altres dispositius els guarden en el búnquer. Farem arribar la proposta 
de pintar les aules a direcció. Hauríem de preguntar a piscina si els protocols segueixen igual 

La Clara pregunta pel deute amb hisenda: queda a l’aire qui ha obviat l’email amb la notificació? 
ne creiem que no hi podem fer massa més, tots estem aquí de manera voluntària 

i volem pensar que ha estat un error humà. 

I, no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:10

10 de novembre de 2021 

   LA SECRETÀRIA 

       

Telf: 652 717725 (dimarts i djous de 16:30h a 18:30h) 

 

pensat en alguna cosa. A partir del que diguin 

que recordem d’anar posant les factures al drive. S’ha de pagar al noi que ha de 
li pagarem un percentatge i quan estigui 

La Júlia comenta que tornarà el tpv al banc Sabaadell. Explica que ens cobren 0’25€ per cada 
itat per anar tirant de diners en 

nos aquesta comissió. Sobre el Consell Escolar: va sortir el tema de la 
col·laboració amb la ONG Alkaira i tothom va dir que si com a AFA volíem fer que endavant; també 

i altres dispositius els guarden en el búnquer. Farem arribar la proposta 
de pintar les aules a direcció. Hauríem de preguntar a piscina si els protocols segueixen igual 

l amb la notificació? 
ne creiem que no hi podem fer massa més, tots estem aquí de manera voluntària 

les 23:10 hores, de la qual 


