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Comença la reunió a les 21:30h del 17 de setembre
 
Assisteixen: 
 
Júlia Camacho 
Clara Coll 
Gina Bover 
Aida Agulló 
Dani Garcia de la Serrana 
Àurea Calsapeu 
Paola Manriquez 
Roser Ferron 
 
Ordre del dia, 17 d’agost del 2022:
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Valoració festa inici de curs
3.  Traspàs reunió amb direcció
4. Llibres, xandalls i extraescolars
5.  Calendaris 2023 
6.  Obertura biblioteca 
7.  Xerrada primers auxilis 
8. Castanyada 
9. Nadal (loteria, paneres...) 
10. Acordar reunions del curs 22
11. 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 inici de curs
En general valorem que va anar molt bé. Per repetir el curs que ve.

- Els inflables estaven bastant atrotinats, tenien força forats..
- Berenar: xocolata molt bona. Fruita ok, les peres una mica verdes. Gairebé 

el seu got, va anar molt bé.
- Gimcana: també va anar molt bé, els que hi van participar ho van gaudir. Algú va agafar 

totes les monedes que havíem amagat al parc.
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:30h del 17 de setembre del 2022, reunint-nos a la Biblioteca de l’escola

del 2022: 

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 
Valoració festa inici de curs 
Traspàs reunió amb direcció 
Llibres, xandalls i extraescolars 

 
Acordar reunions del curs 22-23 

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 inici de curs 
En general valorem que va anar molt bé. Per repetir el curs que ve. 

Els inflables estaven bastant atrotinats, tenien força forats.. 
Berenar: xocolata molt bona. Fruita ok, les peres una mica verdes. Gairebé 
el seu got, va anar molt bé. 
Gimcana: també va anar molt bé, els que hi van participar ho van gaudir. Algú va agafar 
totes les monedes que havíem amagat al parc. 

 

nos a la Biblioteca de l’escola. 

Berenar: xocolata molt bona. Fruita ok, les peres una mica verdes. Gairebé tothom es va dur 

Gimcana: també va anar molt bé, els que hi van participar ho van gaudir. Algú va agafar 
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3. Traspàs reunió amb direcció
La Roser explica el que es va comentar en la
 
4. Llibres, xandalls i extraescolars
Alguns llibres encara no han arribat. Hem repartit els que teníem.
Els xandalls ja estan demanats. 
Extraescolars: Piscina: hi ha 16 infants al grup d’infantil i 15 en el de primària. Timbarels: de
moment no s’obre per falta d’inscripcions, seguim valorant què podem fer. Logopeda: molts dels 
interessats ja s’han posat en contacte directament amb la Sònia.
 
5.  Calendaris 2023 
La Clara farà les fotos la setmana del 19 de setembre.
Demanarem a la Durga si pot fer el disseny del calendari (Àurea i Gina).
 
6. Obertura biblioteca 
L’obrirem la primera setmana d’octubre, els dilluns i dijous de 16:30h a 18h. La Clara fa el cartell 
nou. 
 
7.  Xerrada primers auxilis 
Parlarem amb la Irene. 
L’Aida fa el cartell. 
 
8. Castanyada 
Dia: 28 d’octubre. Festa de Castaween:

- Circuit del terror a la biblioteca
- Berenar 
- Pintacares 

El matí haurem d’anar a l’escola a torrar castanyes.
 
9. Nadal (loteria, paneres...) 
Pendent 
 
10. Acordar reunions del curs 22
Ens reunirem el primer dimarts de cada mes a les 21:30h. Dates per les properes reunions:
4 d’octubre 
8 de novembre  
6 de desembre (festiu) 
10 de gener 
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Traspàs reunió amb direcció 
La Roser explica el que es va comentar en la reunió amb direcció. 

Llibres, xandalls i extraescolars 
Alguns llibres encara no han arribat. Hem repartit els que teníem. 

hi ha 16 infants al grup d’infantil i 15 en el de primària. Timbarels: de
moment no s’obre per falta d’inscripcions, seguim valorant què podem fer. Logopeda: molts dels 
interessats ja s’han posat en contacte directament amb la Sònia. 

La Clara farà les fotos la setmana del 19 de setembre. 
Durga si pot fer el disseny del calendari (Àurea i Gina). 

L’obrirem la primera setmana d’octubre, els dilluns i dijous de 16:30h a 18h. La Clara fa el cartell 

Dia: 28 d’octubre. Festa de Castaween: 
Circuit del terror a la biblioteca 

El matí haurem d’anar a l’escola a torrar castanyes. 

 

Acordar reunions del curs 22-23 
reunirem el primer dimarts de cada mes a les 21:30h. Dates per les properes reunions:

 

hi ha 16 infants al grup d’infantil i 15 en el de primària. Timbarels: de 
moment no s’obre per falta d’inscripcions, seguim valorant què podem fer. Logopeda: molts dels 

L’obrirem la primera setmana d’octubre, els dilluns i dijous de 16:30h a 18h. La Clara fa el cartell 

reunirem el primer dimarts de cada mes a les 21:30h. Dates per les properes reunions: 
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7 de febrer 
7 de març 
4 d’abril (setmana Santa) 
2 de maig 
6 de juny 
 
11. Qüestions sobrevingudes 
- Comencem a demanar pressupostos pel pressupost participatiu
- La Paola s’encarrega de la roba d’en Sobimunt
- Haurem de quedar un dia per restaurar en Sobimunt.
- Proposem sortir nosaltres l’11 de novembre amb els timbals. Preguntem a en Ferran per asseja
 
I, no haventmésassumptes a tractar, es dóna per acabada la 
qualestencaquesta acta. 

A Arenys de Munt, a 14 de setembre

LA PRESIDENTA   

 
 
 
 
AFA Sobirans  
info@ampasobirans.org  
www.ampasobirans.org 
Telf: 652 717725 (dimarts i djous de 16:30h a 18:30h)

Acta Reunió Junta 2022-2023 

 
Comencem a demanar pressupostos pel pressupost participatiu 
La Paola s’encarrega de la roba d’en Sobimunt 
Haurem de quedar un dia per restaurar en Sobimunt. 
Proposem sortir nosaltres l’11 de novembre amb els timbals. Preguntem a en Ferran per asseja

I, no haventmésassumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:00

A Arenys de Munt, a 14 de setembrede 2022 

   LA SECRETÀRIA 

       

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

 

Proposem sortir nosaltres l’11 de novembre amb els timbals. Preguntem a en Ferran per assejar. 

les 23:00hores, de la 


