
Data: Dijous 5 de juny del 2022 Lloc: Ceip Puig d'Agulles

Hora d'inici: 21:00 Hora de finalització: 23:40h

Número d’assistents a la reunió de junta: 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 9 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. Festa final curs.
2. Extraescolars.
3. Casalet setembre.
4. Acoguides



DELIBERACIONS I ACORDS

1. Festa final de curs:

Distribució d'espais, de tallers i material necessari.

2. Extraescolars:

● Anglès Lúdic: Avui 05.06.22 a les 15 h s'han reunit la comissió d´extraescolar amb les
professores de l'activitat, per comentar com ha anat el curs i per marcar els objectius pel
següent.

● Robòtica: Incidència en l'activitat programada per les famílies del dia 31.05.22. L'assistència
estava limitada a un familiar i han assistit tres famílies sense rebre invitació, ni els seus fills
realitzar l'activitat.
Des de l'AFA se'ls ha enviat un email per indicar-les que són activitats limitades i organitzades
per usuaris de les extraescolars.

● Es decideix oferir alguna activitat mes, els dilluns i els dimecres.

3. Acollides:

Les acollides dels matins començaran abans (7:45 fins a les 8:55 h) i les de la tarda seran fins a les
17:30 h.

La pròxima reunió serà l´1 de juliol del 2022 a les 21 h.

Daniel Riba                                                               Irene Ortega

President de l’Associació                                       Secretària de l’Associació


