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Comença la reunió a les 21:40h del 9 de febr
 
 
1. Panera Nadal 
Li donem a la Clara ja que està portant la biblioteca.
 
2. Portes obertes 
Oferim nosaltres el servei de ludoteca.
 
3. Carnaval 
A tenir en compte per la rua: 

- Furgo + burra + altaveus 
- Sobimunt 
- Carnestoltes + acompanyants + pick up
- Altaveus portàtils per classes
- Decorar cotxes 

  
4. Festa de l’educació (4 de març)
Tirem endavant el recapte. 
Com es retolarà la carpa? 
Si no tenim prou espai posarem safates d’experim
circuit (cercles, maons, pilotes...) 
Repartirem mandarines a qui vingui.
Posarem 6 safates maizena, boletes d’aigua, arròs, llegum, blat de moro, llenties, sorra platja o 
turba. 
La Júlia porta els estris. 
 
5. 8 de març Dia de la Dona 
Aquell dia a la biblioteca farem l’hora del conte amb contes per la igualtat.
Podem fer cartells (Alícia) i penjar banderetes liles.
 
6. Qüestions sobrevingudes 
 
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   

Acta Reunió Junta 2021-2022 

0h del 9 de febrer del 2022, de manera telemàtica.

Li donem a la Clara ja que està portant la biblioteca. 

Oferim nosaltres el servei de ludoteca. 

Carnestoltes + acompanyants + pick up 
Altaveus portàtils per classes 

Festa de l’educació (4 de març) 

Si no tenim prou espai posarem safates d’experimentació, si tenim espai suficient afegirem un mini 
 

Repartirem mandarines a qui vingui. 
Posarem 6 safates maizena, boletes d’aigua, arròs, llegum, blat de moro, llenties, sorra platja o 

 
Aquell dia a la biblioteca farem l’hora del conte amb contes per la igualtat. 
Podem fer cartells (Alícia) i penjar banderetes liles. 

 

I, no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:0

10 de novembre de 2021 

   LA SECRETÀRIA 

 

, de manera telemàtica. 

espai suficient afegirem un mini 

Posarem 6 safates maizena, boletes d’aigua, arròs, llegum, blat de moro, llenties, sorra platja o 

les 23:00 hores, de la qual 
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Telf: 652 717725 (dimarts i djous de 16:30h a 18:30h) 

 


