
 
 

Acta
 

 
 
Comença la reunió a les 21h del 17 d’agost
 
Assisteixen: 
 
Júlia Camacho 
Clara Coll 
Irene Cutillas 
Aida Agulló 
Dani Garcia de la Serrana 
Àurea Calsapeu 
 
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.  Qüestions sobrevingudes 
 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
Després de fer-ne la lectura i repassa
 
2. Festa inici de curs 
La farem de 17h a 19h. 
- Inflables 
- Sobimut 
- Berenar: fruita (Roser) amb xocolata desfeta (Nuri)
- Música (Irene) 
- Gimcana: per equips, 5 proves per equip (1. Una pregunta. 2. Trobar un objecte del color del seu 
equip en el parc del costat del Manduka, 3. Trobar 3 pinyes, 4. Trobar 4 fulles diferents i 5. Fer 
punteria amb llaunes). Tots tenen gelats com a premi, acab
final de curs i si fa falta en compararem més al supermercat.
- Venda equipació escolar i inscripcions extraescolars.
fer-ne negoci. 
 
3. Inscripcions extraescolars 
Dies 2 de setembre de 9h a 11:30h, 4 de setembre de 17h a 19h i 9 de setembre a les 13h i a les 
16:30h. (falta decidir qui hi serà en cada torn)

Acta Reunió Junta 2022-2023 

ça la reunió a les 21h del 17 d’agost del 2022, reunint-nos a l’Infinit. 

del 2022: 

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. 

Berenar: fruita (Roser) amb xocolata desfeta (Nuri) 

Gimcana: per equips, 5 proves per equip (1. Una pregunta. 2. Trobar un objecte del color del seu 
equip en el parc del costat del Manduka, 3. Trobar 3 pinyes, 4. Trobar 4 fulles diferents i 5. Fer 
punteria amb llaunes). Tots tenen gelats com a premi, acabarem els que van sobrar de la festa de 
final de curs i si fa falta en compararem més al supermercat. 

Venda equipació escolar i inscripcions extraescolars.Equipació: arrodonirem els preus però no per 

 
setembre de 9h a 11:30h, 4 de setembre de 17h a 19h i 9 de setembre a les 13h i a les 

16:30h. (falta decidir qui hi serà en cada torn) 

 

Gimcana: per equips, 5 proves per equip (1. Una pregunta. 2. Trobar un objecte del color del seu 
equip en el parc del costat del Manduka, 3. Trobar 3 pinyes, 4. Trobar 4 fulles diferents i 5. Fer 

arem els que van sobrar de la festa de 

Equipació: arrodonirem els preus però no per 

setembre de 9h a 11:30h, 4 de setembre de 17h a 19h i 9 de setembre a les 13h i a les 



 
 

Acta
 

 
Per correu de l’1 al 15 de setembre.
 
4. Organització llibres 
Queda pendent 
 
5.  Qüestions sobrevingudes 
- Parlarem a mb l’Eli per si podem guardar els instruments a la sala petita on hi ha la nevera. La 
Irene té un armari que ens podria anar bé.
-Passem recordatori que per comprar els llibre s’ha de ser soci de l’AFA.
- Per ara un 48% de les famíles han pagat la quota de s
- Propostes per direcció del pressupost participatiu.

 
I, no haventmésassumptes a tractar, es dóna per acabada la 
qualestencaquesta acta. 

A Arenys de Munt, a 17 d’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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Per correu de l’1 al 15 de setembre. 

 
l’Eli per si podem guardar els instruments a la sala petita on hi ha la nevera. La 

Irene té un armari que ens podria anar bé. 
Passem recordatori que per comprar els llibre s’ha de ser soci de l’AFA. 
Per ara un 48% de les famíles han pagat la quota de sòcies. 
Propostes per direcció del pressupost participatiu. 

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

17 d’agost de 2022 

   LA SECRETÀRIA 

       

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

 

l’Eli per si podem guardar els instruments a la sala petita on hi ha la nevera. La 

les 23:00hores, de la 


