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Comença la reunió a les 21:40h del 9 de març 
 
Assiteixen: 
 
Júlia Camacho 
Clara Coll 
Dani Garcia de la Serrana 
Paola Manríquez 
Irene Cutillas 
Aida  
Francina Sintas 
Roser Ferron 
 
Ordre del dia, 9 de març del 2022:
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Valoració Carnaval 
3. Valoració Festa educació  
4. Sant Jordi 
5.  Samarretes alumnat 
6. 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 Carnaval 
Ens vam encarregar de la música i de treure en Sobimunt. Hagués fet falta un altaveu més (en 
dúiem tres) per tal de que es sentís la música al llarg de tota la 
ne un per l’AFA. Amb en Sobimunt van anar bé i va ajudar a fer ambient de festa. Proposem guarnir 
en Sobimunt amb les ordres d’en Carnestoltes.
L?Ajuntament va donar confeti però n’hi havia molt poc, des de l’AFA en vam a
corre-cuita. Pel curs que ve el podem comprar amb temps a l’engròs.
Sorgeix la ooció de poder fer la rua a la tarda, ho preguntarem a l’escola.
Hauríem de repassar les disfresses que tenim de Carnestoltes i Vella Quaresma. Creiem que an
bé que algú de l’AFA pugués acompanyar a les famílies de P3 en el moment previ de fer el xou 
(vestir-se...) ja que van una mica perdudes.
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0h del 9 de març del 2022, de manera telemàtica.

del 2022: 

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 

 

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. 

Ens vam encarregar de la música i de treure en Sobimunt. Hagués fet falta un altaveu més (en 
dúiem tres) per tal de que es sentís la música al llarg de tota la comparsa. La Júlia proposa comprar
ne un per l’AFA. Amb en Sobimunt van anar bé i va ajudar a fer ambient de festa. Proposem guarnir 
en Sobimunt amb les ordres d’en Carnestoltes. 
L?Ajuntament va donar confeti però n’hi havia molt poc, des de l’AFA en vam a

cuita. Pel curs que ve el podem comprar amb temps a l’engròs. 
Sorgeix la ooció de poder fer la rua a la tarda, ho preguntarem a l’escola. 
Hauríem de repassar les disfresses que tenim de Carnestoltes i Vella Quaresma. Creiem que an
bé que algú de l’AFA pugués acompanyar a les famílies de P3 en el moment previ de fer el xou 

se...) ja que van una mica perdudes. 

 

, de manera telemàtica. 

Ens vam encarregar de la música i de treure en Sobimunt. Hagués fet falta un altaveu més (en 
comparsa. La Júlia proposa comprar-

ne un per l’AFA. Amb en Sobimunt van anar bé i va ajudar a fer ambient de festa. Proposem guarnir 

L?Ajuntament va donar confeti però n’hi havia molt poc, des de l’AFA en vam anar a comprar més a 

Hauríem de repassar les disfresses que tenim de Carnestoltes i Vella Quaresma. Creiem que aniria 
bé que algú de l’AFA pugués acompanyar a les famílies de P3 en el moment previ de fer el xou 
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3. Valoració Festa educació  
Degut a la previsió de pluja, es va dur a terme a la sala municipal. Hagués estat
l’aire lliure. Quedàvem molt foscos ja que les carpes tapaven els llums. Ho vam arreglar amb llums i  
guirnaldes de la Paola, la Clara... 
No ens va semblar adequada la primera ubicació que ens donaven pel nostre estand ja que ens 
separaven de l’escola i ens deixaven darrera de tot, ho vam comentar i finalment es va poder 
arreglar. 
Molt bé els cartells i tríptics que va fer la Irene.  Pel curs que ve hauríem de preveure amb temps fer 
una altre tipus de cartell (més grans, que puguem fe
Les activitats que vam dur a terme van tenir molt èxit.
Creiem que és una festa que no té massa sentit fer
veure l’escola i per això ja es fan les portes obertes. Proposem munta
obertes fora de l’escola, i potser també podíem portar nosaltres el servei de ludoteca.
 
Valorem també el Dia de la Dona: 
Els contes a la biblioteca van anar molt bé, hi van assistir 5 famílies. Pel curs que ve proposem fer 
conte + activitat. La Clara farà recordatori als alumnes del servei de biblioteca i explicarà els premis 
literaris i els concurs “gran dictat”. Pel curs que ve podríem oferir reforç escolar a la biblio.
Els cartells que vam penjar van quedar molt bé.
 
4. Sant Jordi 
Cau en dissabte. Proposem fer alguna cosa el divendres 22:
-Entrega dels premis literaris (Clara)
-Venda de roses (Irene) i llibres (Júlia)
-Taula de berenar:  vendre tiquets una setmana abans. Encarregarem les coques a Can Puig.
-Tallers: punts de llibre i espalmatòries (Francina)
-Penjarem el llençol de les mans. 
-S’ha de fer cartell informatiu  (Irene)
 
5.  Samarretes alumnat 
Queda pendent. 
 
6. Qüestions sobrevingudes 
- Subvencions: fins a finals de mes tenim temps per presentar la documentació 
- La reunió del mes d’abril l’avancem al dia 6, ja que el segon dimecres és setmana santa.
- Enviem recordatori dels dies que ens reunim per si alguna família s’hi vol afegir (Roser).
 
I, no havent més assumptes a tractar, es dóna per acab
estenc aquesta acta. 
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Degut a la previsió de pluja, es va dur a terme a la sala municipal. Hagués estat
l’aire lliure. Quedàvem molt foscos ja que les carpes tapaven els llums. Ho vam arreglar amb llums i  

No ens va semblar adequada la primera ubicació que ens donaven pel nostre estand ja que ens 
araven de l’escola i ens deixaven darrera de tot, ho vam comentar i finalment es va poder 

Molt bé els cartells i tríptics que va fer la Irene.  Pel curs que ve hauríem de preveure amb temps fer 
una altre tipus de cartell (més grans, que puguem fer servir en més ocasions...).
Les activitats que vam dur a terme van tenir molt èxit. 
Creiem que és una festa que no té massa sentit fer-la. A les famílies el que els interessa és poder 
veure l’escola i per això ja es fan les portes obertes. Proposem muntar un estand el dia da portes 
obertes fora de l’escola, i potser també podíem portar nosaltres el servei de ludoteca.

 
Els contes a la biblioteca van anar molt bé, hi van assistir 5 famílies. Pel curs que ve proposem fer 

te + activitat. La Clara farà recordatori als alumnes del servei de biblioteca i explicarà els premis 
literaris i els concurs “gran dictat”. Pel curs que ve podríem oferir reforç escolar a la biblio.
Els cartells que vam penjar van quedar molt bé. 

Cau en dissabte. Proposem fer alguna cosa el divendres 22: 
Entrega dels premis literaris (Clara) 
Venda de roses (Irene) i llibres (Júlia) 
Taula de berenar:  vendre tiquets una setmana abans. Encarregarem les coques a Can Puig.

llibre i espalmatòries (Francina) 
 

S’ha de fer cartell informatiu  (Irene) 

 
Subvencions: fins a finals de mes tenim temps per presentar la documentació 
La reunió del mes d’abril l’avancem al dia 6, ja que el segon dimecres és setmana santa.
Enviem recordatori dels dies que ens reunim per si alguna família s’hi vol afegir (Roser).

I, no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:45

 

Degut a la previsió de pluja, es va dur a terme a la sala municipal. Hagués estat millor poder-ho fer a 
l’aire lliure. Quedàvem molt foscos ja que les carpes tapaven els llums. Ho vam arreglar amb llums i  

No ens va semblar adequada la primera ubicació que ens donaven pel nostre estand ja que ens 
araven de l’escola i ens deixaven darrera de tot, ho vam comentar i finalment es va poder 

Molt bé els cartells i tríptics que va fer la Irene.  Pel curs que ve hauríem de preveure amb temps fer 
r servir en més ocasions...). 

la. A les famílies el que els interessa és poder 
r un estand el dia da portes 

obertes fora de l’escola, i potser també podíem portar nosaltres el servei de ludoteca. 

Els contes a la biblioteca van anar molt bé, hi van assistir 5 famílies. Pel curs que ve proposem fer 
te + activitat. La Clara farà recordatori als alumnes del servei de biblioteca i explicarà els premis 

literaris i els concurs “gran dictat”. Pel curs que ve podríem oferir reforç escolar a la biblio. 

Taula de berenar:  vendre tiquets una setmana abans. Encarregarem les coques a Can Puig. 

Subvencions: fins a finals de mes tenim temps per presentar la documentació que ens demanen. 
La reunió del mes d’abril l’avancem al dia 6, ja que el segon dimecres és setmana santa. 
Enviem recordatori dels dies que ens reunim per si alguna família s’hi vol afegir (Roser). 

les 23:45 hores, de la qual 
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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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10 de novembre de 2021 

   LA SECRETÀRIA 

       

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

 


