ACTA DE LA REUNIÓ
DATA: 25-09-2013
LLOC: SALA DE PROFESSORS
CONVOCAT PER: ACTUAL JUNTA

ASSISTENTS: ALFONSO VARGAS, DESIRÉE LUQUE, GEMMA SEGURA, OSCAR ALONSO, AURORA OLALLA,
MARI CARMEN ALONSO, JOSEP LOP, ANNA POCH, ELISENDA CARRERAS, MARTA GAYETE, ALBERT SANZ,
SUSANA ROS I ALBERT PRATS.
1- TRESORERIA
* S’aprova pagar la diferència entre la previsió de despeses i la real de l’aportació a l’escola, que és de
705,00 euros .
* El pressupost de la comissió de Festes es redueix de 5.500,00 euros a 3.500,00 euros.
* S’ha entregat un projecte per adquirir 14 ordinadors a una empresa que en fa la donació. Aquesta
empresa hi treballa una mare de l’escola.
2- COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS
* S’unifiquen els maillots de rítmica i patinatge.
* S’està estudiant la possibilitat de fer funky.
* Es va proposar a CET10 que els monitors de l’aula d’estudi estiguessin més preparats per ajudar als nens
i nenes a fer els deures i així treure-li més profit a l’activitat.
3- COMISSIÓ DE FESTES
* Per aquest curs hi ha 32 inscrits a l’activitat de Batucada.
4- COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
* S’enviarà un e-mail a les famílies recordant la necessitat de pagar la quota de l’Afa.
* Degut a que la responsable de Música ens ha comunicat que deixa el càrrec, es penjarà al blog de l’Afa la
petició de voluntaris per portar la comissió.
5- COMISSIÓ D’ANGLÈS
* Es faran més jornades de portes obertes per a famílies de P4 i P5.
* Educació física a l’escola es fa amb anglès.
ALTRES TEMES

* L’escola no té assegurança, en cas d’accident es porta el nen/nena a la Seguretat Social (per això l’Escola
demana la tarja sanitària de cada nen/a), per a temes de trencament de dents/ulleres, es fa càrrec el
Consorci. Al blog de l’Afa es penjaran les condicions de l’assegurança per a que les famílies coneixin el
funcionament.
* En aquesta reunió es va deixar constància del canvi de coordinador de CET10.
* Es decideix convocar la Assemblea Extraordinària el Dimecres 27 de Novembre a les 17:30 h. Hi haurà
servei de guarderia.
TEMES PENDENTS
* El pressupost de la comissió d’anglès.
* El futbol com a extraescolar.

Propera reunió de la Junta: Dimarts 22 d’Octubre de 2013, 20:00 h, sala de professors.

Data màxima per enviar temes a tractar en Junta: Dimarts 15 d’Octubre de 2013.
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