
ACTA DE LA REUNIÓ 

 

DATA:    19-12-2012 

 

LLOC:    SALA DE PROFESSORS 

 

CONVOCAT PER:    ACTUAL JUNTA 

 

ASSISTENTS: OSCAR ALONSO, ALFONSO VARGAS, NIEVES PEÑA, ALBERT SANZ, DESIRÉE 

LUQUE, ELISENDA CARRERA, SUSANA ROS, MARI CARMEN ALONSO, OLGA GARCIA, AURORA 

OLALLA, MARTA GAYETE, GEMMA SEGURA, ANNA POCH, JOSEP LOP, NEUS AGUT, PAZ ROVIRA 

I ALBERT PRATS. 

 

1-  TRESORERIA 

*A petició del Tresorer ( Alfonso Vargas ), s’arriba a l’acord de canviar de la Caixa de Penedès a 

Banco Etico TRIODOS ( mantenint a La Caixa per proximitat a les families), per fer els 

pagaments extraescolars o qualsevol altre operació bancària. 

 

*Es decideix no pagar el servei de guarderia per a una reunió de pares i mares de 6è. 

 

*S’ha d’acabar d’aclarir la justificació de la subvenció de 400,00 €. 

 

2-  COMISSIO D’EXTRAESCOLARS  

*Consultar si hi ha assegurança que cobreixi la cistella trencada del pati. En el cas que no fós 

així, INTENTAR repartir el cost de la mateixa entre l’AFA, l’Escola Provencals i CET 10. El cost de 

la cistella és de 280,00 €. 

 

3-  COMISSIO DE COMUNICACIÓ 

*S’ha decidit posar un cartell i penjar al Blog un aclariment respecte a que el benefici de la 

venda de samarretes del 25è aniversari del Provençals és exclusivament per a l’Escola. 



*S’ha aprovat que es posi un cartell d’anuncis al Blog,  per qui vulgui exposar les seves 

oportunitats, descomptes o ofertes de treball, sempre dintre d’un criteri étic que anirà a càrrec 

de Comunicació. 

 

*A petició de la Desirée, es penjarà al Blog la opció de que pares i mares es facin voluntaris per 

participar en activitats de l’AFA i poder ajudar en qualsevol COMISSIO. 

 

*Es farà publicitat al Blog sobre la BATUCADA. 

 

4-  COMISSIO DE FESTES 

*S’ha emplaçat a components de la Junta, pares i mares, a participar en la preparació i 

muntatge del guarniment de Carnestoltes. 

Els dies a participar en la preparació del guarniment seran els dies 3, 8 i 9 de FEBRER. 

 

5-  COMISSIO CASALS-COLONIES 

*S’ha aprovat convocar una Asamblea General Extraordinària per presentar i votar la nova 

oferta de Colònies 2013 que enguany ens proposa CET 10.  

 
 

6-  COMISSIO NOVES EXTRAESCOLARS 

*El tema del Country no s’ha pogut tractar en junta, esperem tractar-ho en la propera reunió. 

 

     7-     COMISSIO RETALLADES 

*Es fara una oferta de samarretes SOS Educació, mès pancartas per penjar als balcons de cara 

a la primavera. 

*Totes les comunicacions que es rebin sobre manifestacions, es fara enmoxilada per informar 

a les families per que puguin participar. 

*Supressió de la crida a col·laborar en la comissió  ja que s’ha ofert a col·laborar la Mari 

Carmen Alonso. 

 

Propera reunió de la Junta: Dimecres 16 de Gener de 2013, 20:00h, sala de professors. 



 

Data máxima per enviar temes a tractar en Junta: Dimecres 9 de Gener. 

 

 

 

SECRETARI      PRESIDENT 

ALBERT PRATS      OSCAR ALONSO 


