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A Arenys de Munt, a les 21:15h del dilluns dia 7 de Novembre de 2022 de manera telemàtica 
es reuneix l´Assemblea General de socis i sòcies. 
 
Assistents: 
Jordi Torrent 
Hicham Takhichi 
Ivette Aymà 
Marc Agramunt 
Gina Bover 
Irene Cutillas 
Júlia Camacho 
Clara Coll 
Aida Agulló 
Dani García de la Serrana 
Roser Ferron 
 
La convocatòria de la present Assemblea General es va enviar mitjançant correu electrònic 
amb el següent ordre del dia:  
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior 

2. Presentació dels membres de la Junta 

3. Estat de comptes curs 2021-2022 

4. Pressupost AMPA curs 2022-2023 

5. Activitats que es duen a terme des de l’AMPA 

6. Qüestions sobrevingudes 

7. Torn obert de paraula 

 

 
Actuen com a Presidenta de l´ AMPA de l´ Escola Sobirans la Sra. Júlia Camacho i com a 
Secretària la Sra. Roser Ferron. 
 
A continuació es resumeixen les qüestions debatudes i els corresponents acords:  
 

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR 

 
Es realitza lectura de l’acta anterior i sense més comentaris s´aprova l’acta per unanimitat 
dels membres presents.  
 
 
2. PRESENTACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA 
 
La Junta de l’AFA de l’Escola Sobirans està formada per: 
PRESIDENTA: Júlia Camacho 
TRESORER: Dani García de la Serrana 
SECRETÀRIA: Roser Ferron 
VOCALS: Clara Coll, Gina Bover, Paola Manríquez, Aida Agulló, Irene Cutillas, Àurea Calsapeu. 
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Convidem a tothom que vulgui participar a l’AFA a assistir a les reunions de junta que tenen 
lloc cada primer dimecres de mes a la Biblioteca de l’escola a les 21:30h. 
 
 
3. ESTAT DE COMPTES CURS 2020-2021:  
 
En Dani Garcia de la Serrana exposa els detalls dels comptes de resultats de l´ exercici 2021-
2022. 
 
 
4. PRESSUPOST AMPA CURS 2021-2022 
 
En Dani García de la Serrana presenta i explica la proposta de pressupost pel curs 2022-2023 
(el qual es penjarà a la pàgina web de l’AFA). 
 
 

5. ACTIVITATS QUE ES DUEN A TERME DES DE L’AFA 

 
Es fa una breu explicació de les activitats que es duen a terme des de l’AFA: 
- Gestionar subvencions nominativa i de concurrència. La Júlia explica que ens han denegat 
una de les subvencions corresponents a l’any 2021. Amb l’ajuda d’una mare de l’escola 
estem mirant si ho podem solucionar. 
-Assegurança sortides: paguem una assegurança que dóna cobertura als acompanyants de 
les sortides a l’entorn en cas d’accident. 
- Gestionar venda de llibres: aquest curs hem fet la venda a través de la TPV i ens ha sigut 
més pràctic. 
- Gestionar algunes activitats extraescolars: piscina en el gimnàs H2O de Canet de Mar, 
Logopeda a l’escola amb la Sònia Pastor (només fem d’intermediaris), Timbalers: d’entrada 
no ha tingut èxit entre l’alumnat de 3r a 6è i per donar ús als timbals han començat a fer 
assajos alguns membres de l’AFA. Comentem que hi ha alguna plaça lliure i surt un pare 
interessat. 
- Elaboració de calendaris 
- Obertura de la Biblioteca escolar: l’encarregada és la Clara Coll. El curs passat va dur a 
terme activitats com l’Hora del conte i el Book Mouse per infantil, els Jocs Florals per tots els 
infants de l’escola i el Rebusca’t concurs per alumnes de 4rt a 6è. Enguany ja ha començat a 
fer algunes d’aquestes propostes. També es dur a terme el servei de préstec de llibres i 
reforç escolar. 
- Activitats per famílies: A través de Lleure 3D s’han ofert ioga per adults (de moment no s’ha 
pogut obrir el grup) i pilates (s’han obert dos grups). S’han dut a terme dues xerrades de 
primers auxilis; els diners que se n’han recaptat (140€) han servit per pagar una part de la 
compra de dos dechokers (aparells antianuagament) que estan a la disposició de l’escola. 
Una vegada el mes es dur a terme un taller de ioga en família. 
- Festes de l’escola: Festa d’inici de curs, Castanyada, Nadal/Pessebre Vivent (col·laboració 
amb la Marató de TV3), Carnaval, Sant Jordi, Festa final de curs. Per dur a terme les activitats 
programades en aquestes festes demanen col·laboració a través del grup de wathsapp de 
Famílies col·laboradores. 
- Treure en Sobimunt en diferents esdeveniments de l’escola i del poble. Aquest curs li hem 
fet vestuari nou. 
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- Recollida de signatures: hem estat recollint signatures per demanar més vetlladors/es i 
personal de suport per poder atendre la diversitat de les escoles i poder dur a terme una 
inclusió de veritat. En breu les presentarem al Serveis Territorials. 
- Equipació escola: Hem fet xandalls i samarretes pels infants. És opcional comprar-los. 
- Inversions vàries en l’escola: estem mirant com baixar la temperatura del gimnàs en els 
mesos de calor i posar ombres al pati dels grans. Hem deixat per més endavant pintar les 
aules. 
- Hort: Aquest curs l’AFA s’ocupa del manteniment de l’hort de l’escola. Hem destinat una 
partida de diners en comprar material (eines, planter...) i membres de l’AFA en van tenint 
cura i fent activitats amb els infants. Anem sortejant amb l’alumnat els productes que en 
cullen. 
 
 
7. QÜESTIONS SOBREVINGUDES  
 
No hi ha qüestions sobrevingudes. 
 
 
8. TORN OBERT DE PREGUNTES 
 
No hi ha preguntes. 
 
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada l’Assemblea a les 21:55 hores, 

de la qual estenc aquesta acta. 

 
Arenys de Munt, 7 de Novembre de 2022 
 
LA PRESIDENTA                                             EL TRESORER  
 Sra. Júlia Camacho Rico                    Sr. Dani García de la Serrana 
 
LA SECRETARIA 
Sra. Roser Frron Puig 


