
 
 

Acta
 

 
 
Comença la reunió a les 21:10h del 13 de juliol
 
Assisteixen: 
 
Júlia Camacho 
Clara Coll 
Irene Cutillas 
Aida Agulló 
Dani Garcia de la Serrana 
Roser Ferron 
 
Ordre del dia, 13 de juliol del 2022:
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Subvenció nominativa i destinació diners AFA
3. Extraescolars 
4. Breda Pi Gros 
5. Festa inici de curs 
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. Subvenció nominativa i destinació diners AFA
Decidim demanar la subvenció nominativa per comprar els timbals (20) pel grup de timbalers i 
altres instruments per l’escola (xilòfons). Potser
 
Per decidir en què invertim els diners de l’AFA destinats a l’escola esperarem a tenir la subvenció i 
recuperar els diners invertits en els timbals.
 
3. Extraescolars 
Per adults des de Lleure 3D ofereixen pilat
ioga. Mirarem si des de Lleure 3D també poden oferir teatre de 3r a 6è amb la Marta Naharro.
 
Des de l’AFA oferirem piscina, logopeda, grup de timbalers i ioga en família.
 
Les inscripcions es faran presencialment el 2 de setembre de 9:30h a 11h (durant les portes obertes 
de l’escola), el 4 de setembre (durant la festa d’inici de curs) i el 9 de setembre a les sortides de 
l’escola a les 13h i 15:30h. També per correu electrònic de l’1 al 15 de setembre
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Subvenció nominativa i destinació diners AFA 
Decidim demanar la subvenció nominativa per comprar els timbals (20) pel grup de timbalers i 
altres instruments per l’escola (xilòfons). Potser també hi podem afegir un altaveu per l’AFA.
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Acta
 

 
Proposem fer un correu electrònic només per inscripcions. 
 
4. Breda Pi Gros 
Publicarem la nostra participació a la Breda a l’instagram i farem un watshapp a famílies 
col·laboradores. 
De moment hi aniran segur Irene, 
 
5.  Festa inici de curs 
Ja està lligat amb els inflables. 
 
6. Qüestions sobrevingudes 

- El mes de novembre-desembre hem de començar a parlar de les subvencions.
- En Dani crearà a través de la TPV la botiga de llibres.
- La Júlia acaba de fer els papers per fer el canvi de nom de l’AFA amb hisenda i poder tenir 
el certificat digital. 
 

I, no haventmésassumptes a tractar, es dóna per acabada la 
qualestencaquesta 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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Proposem fer un correu electrònic només per inscripcions. (El final no s’ha tirat endavant).

Publicarem la nostra participació a la Breda a l’instagram i farem un watshapp a famílies 

De moment hi aniran segur Irene, Clara i Aida. Júlia i Roser potser. 
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En Dani crearà a través de la TPV la botiga de llibres. 
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   LA SECRETÀRIA 
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(El final no s’ha tirat endavant). 
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