
Data: Divendres 8 de abril de 2022 Lloc: Ceip Puig d’Agulles

Hora d'inici: 21:00h Hora de finalització: 23:15h

Número d’assistents a la reunió de junta: 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. Reunió de les AFAS.
2. Festa final curs.
3. Tastet.
4. Extraescolars.
5. Precs i suggeriments.



DELIBERACIONS I ACORDS

1. Reunió de les AFAS:
- El dia 07.04.22 es van reunir per meet, els presidents de les afas de les quatre escoles

de corbera de llobregat.

2. Festa final de curs:
- L´AFA té 100 cadires i taules, però s'han de llogar 250.
- Es concreten els tallers i les activitats que es faran a la festa.

3. Tastet:
- Es farà el divendres 29.04.21 a les 16:45.

4. Extraescolars:
- La data límit per recopilar les ofertes és el 20.04.22.
- En el mes de maig s'envia enquesta a les famílies per saber les necessitats i que es

pot oferir.
- Berenars Extraescolars: Es cobrarà 6 € per les famílies que ho sol·liciten i s´oferirà si hi

ha disponibilitat.

5. Precs i suggeriments:
- En el mes de setembre es publicarà l'oferta per la cobertura de l'AFA per l'any vinent.

Els canals: infojobs i web de l'ajuntament.
- Projecte Dallas: El pròxim curs (2022-23) Nancy es trasllada a una altra escola i es farà

la gestió per veure si es pot fer el projecte.
- Anglès migdia: es fa seguiment de com van les classes i a final de mes s´enviarà un

document a les famílies, sol·licitant la continuïtat als alumnes que fan ús del servei.
- Casalet: Al mes de maig s´enviarà comunicat a les famílies. La data límit d'inscripció

serà el 25.05.22.
- Comentar amb direcció l´antelació a l'hora de demanar material a les famílies i si es

pot assumir des de l'escola.
- Ajustar el preu de les acudides de la tarda.
- S'enviarà comunicat a les famílies informant de la festa de final de curs i sol·licitant

inscripcions.

La pròxima reunió serà el 6 de maig del 2022 a les 21 h.

Daniel Riba

President de l’Associació

Irene Ortega

Secretària de l’Associació


