ACTA DE LA REUNIÓ
DATA: 18-02-2013
LLOC: SALA DE PROFESSORS
CONVOCAT PER: ACTUAL JUNTA

ASSISTENTS: OSCAR ALONSO, ALFONSO VARGAS, ALBERT SANZ, DESIRÉE LUQUE, SUSANA ROS, OLGA
GARCIA, GEMMA SEGURA, NIEVES PEÑA, AURORA MACIAN, MARI CARMEN ALONSO, JOSEP LOP, ANNA
POCH I ALBERT PRATS.

1- PRESIDÈNCIA
* De la reunió amb la Carmina, s’ha acordat que el pagament de la cistella trencada, també l’assumirà
l’escola, juntament amb CET10 i l’AFA. L’assegurança cobreix fins a 130 euros, la resta es pagarà entre les
tres parts.
*En la reunió entre l’escola i el Consell Escolar, s’ha decidit que els dies 21 i 28 de Febrer hi haurà jornades
de portes obertes. Parlarem amb la Carmina per a que les reunions de portes obertes de Febrer comenti als
assistents que es poden informar a la web de l’AFA de les activitats que fa l’AFA de l’Escola. A les reunions
de juny a les famílies que començaran P3 al Setembre, intentarem que algun representant de l’AFA pugui
participar.
2- COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS
*Ara a meitat de curs no es poden canviar els mallots. Per l’any que ve es proposarà a CET10 unificar els
mallots de rítmica i patinatge.
3- COMISSIÓ DE NOVES EXTRAESCOLARS
*Degut a diverses queixes i sugerèncias d’alguns pares i mares en relació a la extraescolar d’anglès,(
sol·liciten el canvi de Make it up pel de Kids&us) i als resultats de l’enquesta que l’AFA va enviar a les
famílies, s’ha acordat que la responsable de la comissió de Noves Extraescolars (Nieves Peña) i el
responsable de la comissió d’Anglès (Josep Lop), preparin un escrit informatiu per a les famílies.
*La proposta del ioga queda pendent per una propera reunió.
4- COMISSIÓ DE FESTES
*La despesa final del Carnestoltes ha estat de 781’16 euros, en concepte de guarniment, disfresses,
samarretes del 25e aniversari per Batucada comprades a l’escola i el bolo del Dan Arisa per la Batucada.
*Tota la junta present esta d’acord en obsequiar amb un detall al Jose i al Víctor per tota la feina feta i
dedicació en el guarniment del pastís. El pressupost és de 20 euros.

5- COMISSIÓ CASALS-COLONIES
*Es té previst fer una sortida de cap de setmana a la casa de colònies els dies 20-21 d’Abril.
*El pla de comunicació de Casals de Setmana Santa, Estiu i Colònies està tot lligat.
*S’acorda posar totes les dates de les extraescolars al calendari, perquè no coincideixin en un mateix dia
dues activitats .
6- TRESORERIA
*S’estan estudiant varies propostes per reduir despeses de l’AFA.
7 -COMISSIÓ D’ANGLES
*S’aprova que el professor d’anglès pugui donar tríptics i es pengi un anunci al taulell de l’AFA sobre el
Casal d’Estiu d’ Anglès.
*En relació al deteriorament de l’armari, l’AFA no té diners per assumir el cost del mateix. Es preguntarà a
Direcció si l’Escola disposa d’un armari en millors condicions.
*S’aprova fer de 1 a 3 cops l’any, jornades de portes obertes de l’activitat.
8-ALTRES TEMES
S’aprova fer totes les enmoxilades de l’AFA via e-mail, exceptuant les que necessitin un retorn per escrit o
els anuncis de Juntes Ordinàries i Extraordinàries.
Es decideix que cada comissió analitzi els resultats de l’enquesta presentada per l’Anna i presenti a la
propera reunió junta les conclusions vers la seva comissió.

Propera reunió de la Junta: Dimecres 13 de Març de 2013, 20:00h, sala de professors.

Data màxima per enviar temes a tractar en Junta: 6 de Març de 2013.
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