
 

Data: Dimarts 12 novembre de 2021  Lloc: Ceip Puig d’Agulles 

Hora de inici: 21:00h Hora de finalització: 22:35h 

Número d’assistents a l’assemblea: 7 socis/es 

 
 

AFA EL MIRADOR  

ACTA DE REUNIÓ DE JUNTA   

L’Associació AFA el Mirador amb domicili ubicat en C/Andròmeda 4 i a les 21:00 hores,  
reuneix als seus associats en Junta, amb la següent,   

COMPOSICIÓ DE LA TAULA   

Conforme a las disposicions legals i estatutàries actua Daniel Riba com a President de  
l’Associació i Irene Ortega com a Secretària de l’Associació.   

La junta es reuneix amb els següents,   

SOCIS/ES ASSISTENTS  

Assisteixen a la reunió de Junta un total de 7 socis/es, de manera presencial. 

Queden reflectits a la llista d’assistents, recollits als arxius de l’AFA. En relació amb la 

convocatòria realitzada, a la reunió de Junta te com, 

 

ORDRE DEL DIA  

1. Comissió de treball. 
2. Precs i suggeriments. 

 

 

 

 



DELIBERACIONS I ACORDS  

 

1) Comissió de treball: 

La direcció de l'escola ens ha demanat si volem col·laboració en les dues festes que  
es celebraran pròximament. Drets Humans i Marató per la salut mental de TV3. 

Es planteja el pla de treball amb les activitats que es portaran a terme i que s'ha de 
presentar a direcció per la seva aprovació.  

 

2) Precs i suggeriments: 
- Postal nadalenca: L'autora de la pancarta ens ha regalat un postal nadalenca. 

Es faran impressions per vendre i que els infants puguin enviar-les. D'aquesta 
manera potenciar l'escriptura.  

- Es consultarà amb l'ajuntament si algun personatge del pessebre pogués 
visitar als infants de l'escola.  

- Festa de final de curs: s'ha de sol·licitar a l´ajuntament les taules i les cadires. 
Cada any coincideix amb el Jaume Balmes (l'últim any es va fer altern, aquest 
any li tocaria al Puig). També s'ha de gestionar el WC y varis.  

- Es comenta una incidència generada al wasap de 3r curs de l´activitat d´anglès 
lúdic. Traslladem que s´han d’adesar al mail info@afaelmirador. cat, per que 
es pugui gestionar i donar resposta. 

- Joc Dansat: L'últim assaig es podria fer el dissabte anterior al 28.05.21. 
Continuem amb les gestions.  

 

Propera reunió 10 de desembre del 2021 a las 21h.  

 

Daniel Riba  
President de l’Associació 

Irene Ortega  
Secretària de l’Associació 

 
 


