ACTA DE LA REUNIÓ
Data:

22/09/2011

Lloc:

Sala de professors

Convidats:

Interessats en formar part de la Junta

Qui convoca:

Junta actual

Assistents:

Susana Ros, Raquel Banchio, Monica Garcia, Fani Gomez, Ester
Moya, Albert Sanz, Alfons Rodriguez, Magda Aliana, Marina Raya,
Angels Ruiz, Marta Gayete, Oscar Alonso, Xavi Anverez, Gemma
Segura, Desiree Luque, Ina Ramón, Gemma Dilla, Ana Bermejo,
Mariona Gómez, Carme Sagasti, Inma Pasqual, Marga, Lina

Temes
Tractats:

• Constitució de la nova Junta
• Problemàtica amb la direcció de l’escola derivada de les cues que es
formen al despatx de l’AFA i d’en Raúl González (CET10) arrel de l’atenció a
les famílies de les activitats extraescolars.
• Funcionament per comissions i tasques administratives
• Proposta de direcció per a formar una coral d’extraescolar
• Proposta de reciclatge de motxilles de l’escola
• Propostes de noves activitats extraescolars com el futbol i les arts marcials.
• Es parla dels pressupostos de tresoreria
• Es parla sobre si identificar o no una persona responsable per a cada
comissió.
• Es parla sobre els mecanismes de funcionament de comunicació interna de
l’AFA (grup de google...)

Acords:

• Data de la propera reunió 4 d’Octubre a les 20:00 i 8 de novembre a les
20:00. Es prega puntualitat.
• S’acorda proposar un horari a en Raúl per atendre a les famílies. Fora
d’aquest horari entra en funcionament una nova adreça de correu que
gestionarà en Raúl González per a donar resposta a les famílies.
L’horari d’atenció acordat és Dx de 16:30 a 17:30 i Dv de 16:30 a 18:30.
• L’Assemblea general se celebrarà el 22 de novembre a les 17:30 amb
servei de guarderia. Quinze dies abans es comunicarà a tots els pares i
mares de l’escola amb una nota emmotxillada.
• Demanar a direcció que gestioni la cessió de motxil·les per als alumnes
d’infantil.
• De moment i fins el dia de l’Assemblea General (òrgan que aprova la Junta)
la composició de la Junta és la següent: President: Oscar Alonso;
Vice-president: Ina Ramón; Secretaria: Vanessa Aliaga
Ajudant de secretaria Glòria Besoli; Tresoreria: Inma Pascual
Enllaç Consell Escolar: Gemma Dilla
Comissions de: Música (Desirée Luque i Susana Ros), Comunicació (Raquel
Banchio, Albert Sanz i Magda Aliana), Anglès (Mariona Gómez, Alfons
Rodríguez, Desirée Luque), Reciclatge de llibres (Fani Gómez i Magda
Aliana), Noves extraescolars (Àngels Ruiz i Lina Ubero), 6ena hora (Àngels
Ruiz, Gemma Segura, Mònica Garcia, Fani Gómez, Jordi Miró, Sara Lera,

Yolanda Cabezas i Santi Juarros)
Vocalia d’Escacs: Vanessa Aliaga
Vocalia CET10: Carme Sagasti
• Tasques administratives que cal fer: actes de les reunions, controlar els
registres de les subvencions, mantenir el contacte amb la FAPAC i controlar
les bases de dades dels registres de les extraescolars.
• Raul ha de presentar els pressupostos per a realitzar una activitat de futbol
fora de l’escola per manca d’espai. També l’activitat d’arts marcials. Això ho
gestionarà la comissió de noves extraescolars. S’acorda eliminar ballem si
l’activitat no es completa per tal d’utilitzar l’espai destinat a aquesta activitat.
• Creació d’un grup de Google per a comunicacions internes. Tasca de la que
s’encarrega la comissió de comunicació.
• Es recull informació dels assistents per tal de poder fer un llistat de pares de
l’AFA que poder distribuir a les motxilles per tal que cada curs escolar sàpiga
a qui es pot dirigir si te qualsevol dubte o problema. L’objectiu és descarregar
a una única persona d’aquesta responsabilitat.
•S’ofertarà l’activitat de Coral.

