
Data: Divendres 6 de maig del 2022 Lloc: Ceip Puig d'Agulles

Hora d'inici: 21:00 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. Extraescolars.
2. Tastet.
3. Reunió direcció.
4. Casalet setembre.
5. Festa final curs.



DELIBERACIONS I ACORDS
1. Extraescolars:

● El dijous 26.05.22, és farà una exhibició pels alumnes i les famílies que fan l'extraescolar de
hip-hop. Només estaran invitats els familiars del alumnes que fan l'extraescolar, no és obert
per a tota l'escola.

● El dimarts 31.05.22 és farà un taller demostració de robòtica, pels alumnes que fan
l'extraescolar i que puguin ensenyar a les seves famílies el que han fet durant l'any. Només
assistirà 1 familiar per alumne i enviaran les invitacions només a les famílies que fan robòtica.

2. Tastet:

Assistència de 25 persones. Hi han introduït en els menús el iogurt de pot (de litre), per reduir el
plàstic.

3. Reunió direcció:

El 29.04.22 es va reunir la direcció amb la comissió de tresoreria i extraescolar del consell escolar,
per tractar temes relacionats amb el curs vinent. Inversió en nous projectes i el casal de
setembre.

4. Casalet setembre:

Inici 05.09.22 i és cobrirà fins a les 16:30 h.

5. Festa final curs:

El dissabte 18.06.22 es farà la festa de final de curs de l'AFA. Serà des de les 17 h fins a les 20:00 h
tallers. A les 20:30 lliuraments de coberts i plats. A les 21 h comença el sopar de carmanyola, fins
a les 1 h.

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

Daniel Riba                                                               Irene Ortega

President de l’Associació                                       Secretària de l’Associació


