
                                             ACTA DE LA JUNTA 

 

DATA:  13-05-2014 

LLOC:   SALA DE PROFESSORS 

CONVOCAT PER:  ACTUAL JUNTA 

ASSISTENTS:  GEMMA SEGURA, MARI CARMEN ALONSO, JOSEP VALLE, CARME BIECH, MARTA 

JORDANA, NURIA MENARGUES, DESIRÉE LUQUE, JOSEP LOP, NOELIA VALENCIA , OSCAR ALONSO, 

MARTA GAYETE, JOANA MULERO, SUSANA SORIANO, MERCHE RODRIGUEZ, SUSANA ROS, MARI 

CARMEN PEREZ, AURORA OLALLA  I ALBERT PRATS. 

 

1-      COMISSIÓ D’EDUCACIÓ 

*Es proposa fer un taller sobre emergències més extens de cara al curs vinent. El curs seria de 8 hores, 

el cost del curs seria assumit per la gent que participes en el mateix. En principi hi hauria un límit de 16 

places per al curs. 

*La ANC (Assemblea Nacional Catalana) ens demana poder anunciar al blog de l’Afa una possible 

xerrada a l’escola que faria amb el vist-i-plau de la Direcció.  

 

       2-COMISSIÓ DE RECICLATGE 

*Se’ns informa que de cara al curs vinent es canviaran els llibres de català i castellà de 5è i 6è. 

*La reunió informativa es farà el dia 28 de Maig a les 17:00 h. 

 

       3-COMISSIÓ D’ANGLES 

*El festival es farà el dia 30 de Maig a les 18:00 h a la Farinera.  

 

       4-COMISSIO DE FESTES 

 *Es fa una crida a les famílies per col·laborar en la festa de fi de curs. 

 *La venda de roses i llibres per Sant Jordi ha estat un èxit, lamentem no haver pogut donar servei 

a tota la demanda que vam tenir en la diada. 

 

       5-BATUCADA 

  *S’informa que no hi ha més cabuda de nens en aquesta activitat, si algun nen@ volgués entrar al 

grup de batucada, entraria en una llista d’espera. Si que hi ha la possibilitat d’acceptar més adults. 

 

       6-COMISSIÓ DE CASALS I COLÒNIES 

  *Finalment no es farà la visita a la casa de colònies per falta de famílies interessades. 

  *La segona reunió informativa de colònies es farà el 5 de Juny a les 17:30 h. 

 

       7-COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 

  *La pista s’arreglarà durant el mes d’Agost. 



  *S’arreglaran els forats del sorral però sense fer el drenatge, les dutxes dels vestuaris i també 

intentaran arreglar l’estancament de l’aigua al pati. 

  *S’ha arreglat l’esquerda que es va fer al costat de l’ascensor per causa de les obres a la façana. 

  *S’enviarà un correu electrònic a totes les famílies per que es tingui més cura de les instal·lacions 

de l’escola. 

  *Durant el mes de Juny totes les extraescolars, excepte piscina, s’avancen a les 16:00 h. 

  *S’està treballant per oferir noves extraescolars. 

  *Les extraescolars començaran l’1 d’Octubre. 

  *L’arreglo de la cistella està pendent del proveïdor de la mateixa. 

 

 
 

    Propera reunió de la junta: Dimecres 4 de Juny de 2014, 20:00 h, sala de professors. 

              

                PRESIDENT                                                                                         SECRETARI 

            OSCAR ALONSO                                                                                 ALBERT PRATS 


