
 
 

Acta
 

 
 
Comença la reunió a les 21h del 31
 
Assisteixen: 
 
Júlia Camacho 
Clara Coll 
Irene Cutillas 
Aida Agulló 
Dani Garcia de la Serrana 
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. Festa inici de curs 
3.  Inscripcions extraescolars 
4.  Organització llibres 
5.  Pressupost proposat pel curs 22/23
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. Festa inici de curs 
-Fruita pel berenar: 60 peres i 60 plàtans.
-Música: porta la Irene 
-Inflables: recollir diumenge a les 16h Irene i Roser.
-Gimcana: grups de 8, s’han de fer les targetes per a cada grup (Roser). La Irene prepara les llaunes i 
les monedes per les proves. L’Aida compra els polins. Roser porta segells per marcar les proves.
-Júlia porta canvi. Dani porta llistat infants (també p
 
3. Inscripcions extraescolars 
Els mateixos dies vendrem xandalls i samarretes.
Divendres 2 de setembre de 9h a 11:30h: Clara, Dani Paola, Roser.
Divendres 9 de setembre a les 13h
 
4. Organització llibres 
Hem fet una prova i funciona bé. El dia 5 es tanca la venda.
Divendres 9 la Irene, la Clara i la Roser repassen llistes i organitzen els llibres per repartir
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ça la reunió a les 21h del 31 d’agost del 2022, reunint-nos al Manduka. 

del 2022: 

s’escau, de l’acta de la reunió anterior 

 

Pressupost proposat pel 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. 

Fruita pel berenar: 60 peres i 60 plàtans. 

Inflables: recollir diumenge a les 16h Irene i Roser. 
Gimcana: grups de 8, s’han de fer les targetes per a cada grup (Roser). La Irene prepara les llaunes i 

les monedes per les proves. L’Aida compra els polins. Roser porta segells per marcar les proves.
Júlia porta canvi. Dani porta llistat infants (també pel divendres 2). 

 
Els mateixos dies vendrem xandalls i samarretes. 

e setembre de 9h a 11:30h: Clara, Dani Paola, Roser. 
9 de setembre a les 13h: Clara i Roser i a les 16:30h: Irene i Aida 

Hem fet una prova i funciona bé. El dia 5 es tanca la venda. 
Divendres 9 la Irene, la Clara i la Roser repassen llistes i organitzen els llibres per repartir

 

 

Gimcana: grups de 8, s’han de fer les targetes per a cada grup (Roser). La Irene prepara les llaunes i 
les monedes per les proves. L’Aida compra els polins. Roser porta segells per marcar les proves. 

Divendres 9 la Irene, la Clara i la Roser repassen llistes i organitzen els llibres per repartir-los. 
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5.  Pressupost proposat pel curs 22/23
En Dani ens presenta el pressupost pel curs 2022
 
6. Qüestions sobrevingudes 
- Fem recull de coses a dir a la reunió amb l’equip directiu.
- Proposem mirar de demanar la coberta pel gimnàs a la subvenció nominativa del 2023.

 
I, no haventmésassumptes a tractar, es dóna
qualestencaquesta acta. 

A Arenys de Munt, a 31d’agost de 2022

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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Pressupost proposat pel curs 22/23 
st pel curs 2022-2023. 

 
Fem recull de coses a dir a la reunió amb l’equip directiu. 
Proposem mirar de demanar la coberta pel gimnàs a la subvenció nominativa del 2023.

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

d’agost de 2022 

   LA SECRETÀRIA 

       

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

 

Proposem mirar de demanar la coberta pel gimnàs a la subvenció nominativa del 2023. 

les 23:00hores, de la 


