ACTA DE LA REUNIÓ
DATA: 19-11-2013
LLOC: SALA DE PROFESSORS
CONVOCAT PER: ACTUAL JUNTA

ASSISTENTS: ALFONSO VARGAS, DESIRÉE LUQUE, GUSTAVO MERCHÁN, OSCAR ALONSO, AURORA OLALLA, MARI
CARMEN ALONSO, JOSEP LOP, LYDIA MILLÁN, MERCHE RODRIGUEZ, ELISENDA CARRERAS, MARTA GAYETE, ALBERT
SANZ, SUSANA ROS, OLGA GARCIA, NEUS AGUT I ALBERT PRATS.
1- CASALS I COLÒNIES
* De les enquestes realitzades per Cet 10 durant el casal d'estiu s'ha pogut concloure que el grau de satisfaccio de
les families tant de infantil com de primaria a nivell global es molt alt. L'Afa posa a disposició de qualsevol soci/a la
Memoria realitzada per Cet 10.
* S’aprova per 16 vots a favor i cap en contra l’oferta de CET10 per al Casal de Nadal.
2- COMISSIÓ DE FESTES
* El 11-12 i 13 de Desembre de 9h a 9:30h i de 16:30h a 17h es farà recollida de joguines per donar a la mateixa
ONG que l’any passat.
* A partir d’ara Brincadeira serà qui farà l’activitat de Batucada ja que el Dan que és qui la feia fins ara ha deixat
penjada l’activitat, a la responsable de batucada i a la gent que feia la mateixa.
3- COMISSIÓ DE RETALLADES
* L’escola ja ha donat l’autorització a la botiga “El Cau del Poblenou”´(Rambla Poblenou nº37) per poder vendre les
samarretes SOS Educació a famílies de la nostra escola ja que és en aquesta botiga on es vendran a partir d’ara.
4- COMISSIÓ DE EXTRAESCOLARS
* L’activitat de patinatge es realitzarà provisionalment a l’escola “La Farigola”. Encara no sabem quan s’iniciaran les
obres del pati.
* Degut a la demanda d’alguns pares/mares a que els seus fills facin diferents activitats extraescolars modificant el
organigrama de CET10, es penjarà al blog els criteris a seguir per CET10 per poder o no realitza aquests canvis.

Propera reunió de la Junta: Dilluns 16 de Desembre de 2013, 20:00 h, sala de professors.

Data màxima per enviar temes a tractar en Junta: Dilluns 9 de Desembre de 2013.
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