
ACTA DE LA REUNIÓ 

 

DATA:    16-01-2013 

 

LLOC:    SALA DE PROFESSORS 

 

CONVOCAT PER:    ACTUAL JUNTA 

 

ASSISTENTS: OSCAR ALONSO, ALFONSO VARGAS, ALBERT SANZ, DESIRÉE LUQUE, SUSANA ROS, 

MARTA GAYETE, GEMMA SEGURA, NEUS AGUT, I ALBERT PRATS. 

 

1-  TRESORERIA 

*S’ha aprovat reduir al màxim (si pot ser en la seva totalitat) les enmoxilades, ja que és una 

despesa molt important cada mes, i s’aprova fer-ho via web o e-mail. 

 

*La justificació de la subvenció que ha fet la Inma Pascual (gràcies ja que suposa molta feina), 

es presentarà aquest dilluns. 

 

*S’arriva a l’acord de tractar els presupostos de l’any que vé en la propera reunió de la Junta. 

 

2-  COMISSIO D’EXTRAESCOLARS  

*Estem a la espera de que ens confirmin si l’assegurança cobreix el trencament de la cistella de 

bàsquet, de no ser així els pagaments anirien a càrrec de CET10 i de l’AFA ja que l’escola no 

s’en fa càrrec. 

 

*La part del nostre pagament la fariem amb els diners que encara tenim a la botiga Quattro, 

que és a qui hem demanat el pressupost per arreglar-la. 

 

*CET 10 no ha cobrat la totalitat del mes de Desembre pels dies que no van anar a la piscina 

per problemas en la mateixa. 



 

3-  COMISSIO DE COMUNICACIÓ 

*S’aprova que CET 10 publiqui la oferta del seu campus a la web de l’AFA. 

 

*S’aprova que es publiciti a la web de l’AFA, una oferta de cap de semana per la extraescolar 

de Batucada. 

 

4-  COMISSIO DE FESTES 

*L’assaig general de la Batucada per carnestoltes serà el divendres 8 de FEBRER. 

 

*Es demanarà col·laboració per als tallers de carnestoltes dels dies 3 i 8 de FEBRER. Es farà 

enmoxilada. 

 

*Qualsevol activitat de Batucada al exterior, es farà amb les samarretes del 25è aniversari del 

Provençals. 

 

5-  COMISSIO CASALS-COLONIES 

*S’ha aprovat fer el casal de Setmana Santa amb anglès.  

 

*S’ha decidit que sigui CET10 qui faci la enmoxilada per informar a les families que el casal de 

Setmana Santa será del 25 al 28 de MARÇ. 

 

*Al Casal d’Estiu es seguirá el format 3.2, 3 setmanes amb anglès i 2 amb català. 

 

TEMES PENDENTS 

 

*No s’ha pogut tractar el tema del Country, esperem tractar-ho en la propera reunió amb la 

presència de la responsable de Noves Extraescolars. 

 



*Tampoc hem tractat el tema de les samarretes SOS Educació i de les pancartes en contra de 

les retallades. 

 
 

Propera reunió de la Junta: Dilluns 18 de Febrer de 2013, 20:00h, sala de professors. 

 

Data màxima per enviar temes a tractar en Junta: 13 de Febrer de 2013. 

 

 

 

SECRETARI      PRESIDENT 

ALBERT PRATS      OSCAR ALONSO 


