
ACTA DE LA JUNTA 

 

DATA:  14-05-2013 

LLOC:   SALA DE PROFESSORS 

CONVOCAT PER:  ACTUAL JUNTA 

ASSITENTS:  ALFONSO VARGAS, AURORA OLALLA, FANI GÒMEZ, GEMMA SEGURA, 

MARI CARMEN ALONSO, ALBERT SANZ, NEUS AGUT, SUSANA ROS, MARTA GATETE, 

DESIREÉ LUQUE, OSCAR ALONSO, OLGA GARCIA, JOSEP LOP I ALBERT PRATS. 

1- COMISSIÓ D’ANGLÈS 

 La valoració sobre la xerrada de tècniques d’estudi va ser molt positiva. 

 De l’amplificador i el micròfon de la festa de fi de curs d’anglès, s’ha 

n’encarrega l’escola. 

 S’aprova que el Michael faci una enquesta als pares dels nens que fan 

l’activitat d’anglès. 

2-  COMISSIÓ FESTES 

 Es mantindràn els mateixos horaris de Batucada per al curs vinent. 

 Hi haurà un servei d’acollida en la segona hora de Batucada per als nens 

que els seus pares facin l’activitat de Batucada. El preu d’aquest servei 

encara esta per concretar, tot i que podem confirmar que el preu de l’hora 

será a pagar entre tots els  nens que utilitzin aquest servei.  

 Es plantejarà al Dan la possibilitat de que pugui tornar a fer un renting dels 

instruments, ja que sino és aixì , les families que fan l’activitat, haurien 

d’asumir el cost dels instruments. 

 L’escola aportarà 1000 euros per a la festa de fi de curs, ja que a la festa es 

celebrarà tambè el 25e aniversari de l’escola. 

3- TRESORERIA 

 Es van exposar les noves quotes de l’Afa que es van aprobar en la pasada 

Assamblea Extraordinaria a l’escola, i van estar d’acord. 

 S’ha acordat fer una relació de les tasques del coordinador d’extraescolars 

que no són necesaries o que cada comissió ja fa, per presentar-li al Xavi 

Prats de CET10. 

 S’informarà a les families pel blog de l’Afa i/o via e-mail, de les noves 

quotes de l’Afa que són de 40,00 euros el primer fill, 30,00 euros el segón i 

0 euros el tercer. 

 S’aprova baixar de 18 a 10 les hores que dedica el coordinador de CET10 a 

funcions relacionades amb  l’Afa. 



 

 

4- COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 

 Les activitats extraescolars  de CET10, s’apujaràn 1 euro de cara al curs 

vinent. 

 Les preincripcions de les extraescolars, s’entregaràn amb paper 

directement al Raùl o via e-mail al correu de la comissió d’extraescolars. 

 La data limit per fer les inscripcions i per pagar la quota de l’Afa, és el dia 14 

de Juny. 

5- COMISSIÓ DE MÙSICA 

 El festival de fi de curs será el 8 de Juny a les 16:00h. a la Farinera del Clot.  

 Els preus de l’activitat de cara al curs vinent, s’apujaràn 1 euro. 

 Si l’activitat coincideix en un dia festiu o de lliure disposició del professorat, 

no es recuperarà. 

6- COMISSIÓ DE RECICLATGE 

 La comissió ha rebut una subvenció de 2100 euros de la Generalitat. 

 Les quotes de 1è i 2on serán de 180,00 euros i de 3er a 6è  de 80,00 euros. 

 La reunió es farà el 4 o el 6 de Juny. 

 S’ens ha informat que les dues responsables de la comissió, deixen els seus 

càrrecs en acabar el curs. 

 Es publicarà al blog de l’Afa la demanda de voluntaris per ocupar les plaçes 

vacants que queden en la comissió. 

TEMES PENDENTS 

 Que es fa amb la comissió d’educació? 

 Es pot reorientar l’espai d’aula d’estudi? 

     

           Propera reunió de la junta: Dimarts 11 de Juny de 2013, 20:00h, sala de 

professors. 

           Data màxima per enviar temes a tractar en junta: 4 de Juny de 2013. 

            

           SECRETARI                                                                            PRESIDENT 

          ALBERT PRATS                                                                      OSCAR ALONSO       


