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Comença la reunió a les 21:10h del 30 de juny
 
Assisteixen: 
 
Júlia Camacho 
Clara Coll 
Paola Manríquez 
Irene Cutillas 
Aida Agulló 
Dani Garcia de la Serrana 
Roser Ferron 
 
Ordre del dia, 30 de junyl del 2022:
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Valoració festa final de curs 
3. En què destinem els diners
4. Samarretes i jerseis alumnat
5.  Oferta extraescolars 
6. Subvenció nominativa 
7.  Qüestions sobrevingudes 
 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
No es va fer lectura de l’última acta.
 
2. Valoració festa final de curs
La valoració general és positiva. 
ACTIVITATS MATÍ: els jocs van tenir poc èxit. 
molt). 
Propostes millora: jocs d’aigua, inflables d’aigua (podem anar variant alguna cosa cada any). 
Millorar el photocall. 
TARDA: Berenar de fruita molt bé. L’equip de so no va funcionar massa bé.
NIT: SOPAR: Coses a tenir en compte:
- Un cubell negre amb gel per refredar beguda
- Fer recollida selectiva  
- Vam comprar masses coques. Per l’any que ve: saber quantes taules tenim i deixar X coca per 
taula. 
- Mini disco va anar molt bé. 
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- Sopar: menú força bé 
GENERAL: 
- Tancar venda de tiquets amb temps.
- Fer torns més clars. 
- Tenir caixes de matrius dels tiquets.
- Passar un sol contacte per la gent que vagi fora de plas.
- Mirar l’opció d’alguna coca sense gluten.
- Insistir en l’ajuda a l’hora de recollir
- Fer gots reutilitzables 
 
3. En què destinem els diners
En funció d’en què destinem la subvenció.
 
4. Samarretes i jerseis alumnat
Muntarem paradeta 3 dies perquè es puguin emprovar els talles. Es farà la venda a través de la 
TPVEscola. 
 
5.  Oferta extraescolars 
Pels infants mantenim piscina amb el gimnàs H2O i el servei de logopeda amb la Sònia Pastor. 
Iniciem Ioga en família amb la Yolanda Marín. Mirem la proposta de poder oferir extraescolar de 
teatre amb la Marta Naharro i engegar un grup de timbalers amb en Ferran Llombart.
 
Amb Lleure 3D ham parlat de poder oferir alguna activitat per adults. Creiem que podria ser pilates, 
ioga o zumba. Podem fer un googleforms.
 
6. Subvenció nominativa 
Propostes: 
- Millores gimnàs: coberta verda 
- Mobiliari polivalent 
- Pantalles 
- 2 Altaveus + micro 
- Bancs a fora 
- Instruments per timbalers 
- De cara el curs que ve (23-24): poder pagar la quota digital amb la subvenció.
 
7.  Qüestions sobrevingudes 
- Venda de llibres: 
 . S’haurà d’haver pagat la quota de l’AFA (30
llibres.  
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 . La venda es farà per TPVEscola de l’1 al 5 de setembre.
 . S’entregaran als infants  

- Es proposa fer una festa d’inici de curs el diumenge 4 de setembre a la tarda.
 

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 SECRETÀRIA 

       

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

 

Es proposa fer una festa d’inici de curs el diumenge 4 de setembre a la tarda. 

les 23:25 hores, de la qual 


