
Data: Divendres 4 de febrer de 2022 Lloc: Ceip Puig d’Agulles

Hora d'inici: 21:00h Hora de finalització: 22:45h

Número d’assistents a l’assemblea: 9 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 8 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. Consell Escolar.

2. Festa de l'esport.

3. Xocolatada solidària.

4. Precs i suggeriments.



DELIBERACIONS I ACORDS

1) Consell Escolar: El 01.02.22 es va constituir el nou consell escolar i es van crear les
comissions corresponents.

2) Festa de l'esport:
▪ Activitats: Es decideixen les diferents activitats/tallers que es portaran a

terme i els espais.
S´ha d´enviar un comunicat a les famílies amb els diferents tallers.

▪ Permisos: Es llista tot el que s'ha de demanar per poder fer la gestió. Es
presentarà instancia un mes abans de la festa.

▪ Samarretes: Es vota en reunió de junta i s´ha acordat passar comunicat a
totes les famílies, amb els tres dibuixos finalistes perquè surti el guanyador.
També s´ha d´enviar un comunicat per la compra de les mateixes.

3) Xocolatada Solidària:

▪ Es repartiran els sobres als alumnes el 11.02.22, per recaptar els diners.

4) Precs i suggeriments:

▪ Alarma: S'ha instal·lat una botonera a la entrada de la cuina.

La propera reunió serà el 4 de març del 2022 a las 21h.

Daniel Riba
President de l’Associació

Irene Ortega
Secretària de l’Associació


