
ACTA DE LA REUNIÓ 

 

DATA:    8-04-2013 

LLOC:    SALA DE PROFESSORS 

CONVOCAT PER:    ACTUAL JUNTA 

 

ASSISTENTS:  ALFONSO VARGAS,  DESIRÉE LUQUE, GEMMA SEGURA, NIEVES PEÑA, AURORA OLALLA, MARI 

CARMEN ALONSO, JOSEP LOP, ANNA POCH, ELISENDA CARRERAS, NEUS AGUT, SUSANA ROS I ALBERT 

PRATS. 

1-  TRESORERIA 

* S’aprova exposar a votació a l’ Assemblea Extraordinària del dia 17 d’Abril, les noves quotes de l’Afa que 

passarien a ser de 40,00 euros el primer fill@, 30,00 euros el segon fill@ i 0,00 euros el tercer. S’aprova per 

11 vots a favor, 1 vot a favor delegat i 1 abstenció. 

2- COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 

 *   Es farà una proposta a CET10 per la possibilitat d’oferir una extraescolar de futbol a l’escola o en el cas 

de no haver-hi hores lliures a l’escola, poder-les fer fora de la mateixa. 

 *  S’ha de preguntar a la Carmina la possibilitat de fer futbol a l’escola i la disponibilitat horària.  

3- COMISSIÓ DE FESTES 

 *  Es farà una enquesta als alumnes de 6e  per saber el grau d’ interès en participar en la festa de fi de curs. 

4-  COMISSIÓ CASALS-COLONIES 

  *  Se l’hi ensenyarà a la Carmina els resultats de l’enquesta realitzada als pares i mares sobre Casals i 

Colònies que ofereix CET10, i posteriorment a la reunió amb ella i la seva resposta, es farà una circular que 

es penjarà al blog de l’Afa. 

        5-   COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

   * S’arriba a l’acord de tornar a enviar els e-mails a les famílies com a recordatori de l’Assemblea 

Extraordinària del dia 17 d’Abril. 

        6-   ALTRES TEMES 

   *S’aprova a petició del Josep Lop, una xerrada per al dia 22 d’Abril a les 17:30h., per als pares dels 

alumnes de 6e , per preparar-se per la nova etapa dels seus fills a l’institut. I també una segona xerrada que 

seria el dia 29 d’Abril a les 17:30h., sobre tècniques d’estudi (aquesta ultima a partir de 1e fins a 6e ). 

Ambdues xerrades es notificaran primer a la Glòria que és la responsable d’Educació. 

       7- TEMES PENDENTS 

*A la propera reunió es tractaran la resta d’enquestes que no s’han tractat en aquesta reunió. 



  

 

 

Propera reunió de la Junta: Dimarts 14 de Maig de 2013, 20:00 h, sala de professors. 

 

Data màxima per enviar temes a tractar en Junta: 7 de Maig de 2013. 

 

 

 

SECRETARI      PRESIDENT 

ALBERT PRATS      OSCAR ALONSO 


