ACTA DE LA JUNTA
DATA: 16-12-2013
LLOC: SALA DE PROFESSORS
CONVOCAT PER: ACTUAL JUNTA
ASSISTENTS: OSCAR ALONSO, JOSEP LOP, GEMMA SEGURA, MARI CARMEN ALONSO, ALBERT
SANZ, JOSEP VALLE, CARME BIECH, MARTA JORDANA, NOELIA VALENCIA, SUSANA SORIANO,
SUSANA ROS, DESIRÉE LUQUE, AURORA OLALLA I ALBERT PRATS.
1- COMISSIÓ CASALS I COLÒNIES
 No es farà el casal de Nadal per falta d’inscripcions i es retornen els diners als inscrits.
No s’ha pogut oferir un altre casal de Nadal de CET10 al barri, perquè a cap Escola ha
sortit.
2- COMISSIÓ FESTES
 La extraescolar de Batucada tindrà compte bancari propi per facilitat el pagament als
qui fan l’activitat .
 S’han hagut de comprar els instruments de Batucada, això no afecta a les quotes dels
alumnes ja que el grup Brincadeira per aquest curs rebaixa en un 60% la seva part de
monitoratge per aquesta compra d’instruments.
 S’enviarà per e-mail a les famílies quina serà la disfressa per aquest carnestoltes.
3- COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS
 Encara no sabem quan es faran les obres del pati.
 Davant la possibilitat de no fer l’activitat de bàsquet a l’escola per l’estat de la pista tal
i com el Consorci ens demanava, la Direcció de l’Escola ha acordat continuar amb
l’activitat ja que per aquest esport la pista no esta en tan males condicions i perquè
anular l’activitat suposaria un trasbals a les famílies i també a CET10.
4- SISTEMA DE VOTACIONS
 L’endemà de l’ Assemblea Extraordinària una persona anònima va fer una queixa al
bloc de l’AFA reclamant que l’ordre de la votació hauria de ser de primer vots a favorabstencions - vots en contra, la junta decideix seguir amb l’ordre actual( vots en contraabstencions - vots a favor), ja que considera que és la forma més pràctica de fer-les.
 Davant una altra queixa d’una mare de l’Escola, proposant que les votacions es fessin
anònimes. La junta decideix per 14 vots a favor i cap en contra seguir fent les votacions
obertes.

5- TRASPAS DE COMISSIONS
 S’ha fet els traspàs de la comissió d’anglès ( en Josep Lop passa la comissió a Carme
Biech).
 S’ha fet el traspàs de tresoreria( l’Alfonso Vargas passa el càrrec a Josep Lop).
 S’ha presentat en Josep Valle Abad per portar la comissió d’Educació. La Junta ha donat
el vist-i-plau.
 S’enviarà un mail a les famílies que fan l’activitat extraescolar de música, per informarles que resta vacant aquesta comissió i per oferir-los que es presenti un dels
pares/mares que porta als seus fills a l’activitat de Música.

TEMES PENDENTS
 Segueixen vacants les comissions de Música i Retallades.
Propera reunió de la junta: Dimecres 22 de Gener de 2014, 20:00h, sala de professors.
Data màxima per presentar temes a tractar en junta: Dimecres 15 de Gener de 2014.
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