
                                             ACTA DE LA JUNTA 

 

DATA:  18-03-2014 

LLOC:   SALA DE PROFESSORS 

CONVOCAT PER:  ACTUAL JUNTA 

ASSISTENTS:  GEMMA SEGURA, MARI CARMEN ALONSO, JOSEP VALLE, CARME BIECH, MARTA 

JORDANA, NURIA MENARGUES, DESIRÉE MUÑOZ, JOSEP LOP, NOELIA VALENCIA , OSCAR ALONSO, 

MARTA GAYETE, JOANA MULERO, ALBERT SANZ, SUSANA SORIANO, MERCHE RODRIGUEZ, 

SUSANA ROS  I ALBERT PRATS. 

 

1- TRESORERIA 

*Es proposa canviar el sistema de pagament de la coordinació d’extraescolars a CET 10. Si fins ara 

es feia càrrec l’AFA pagant una factura mensual que complementava “el euro” de més que es 

pagava per cada activitat, es proposa que siguin les pròpies extraescolars les que assumeixin el 

cost total del coordinador,  el que suposarà un increment aproximat de un euro més (pendent de 

fer els càlculs definitius). El increment també afectaria a les activitats de Música (els alumnes que 

la facin per la tarda) i Anglès. Pendent decidir el import a incrementar de Batucada. D’aquesta 

manera s’aconseguiria que els usuaris reals del servei de coordinació assumeixin el seu cost i 

poder reduir la càrrega econòmica que suposa per les famílies la pertinença a l’AFA.  

De forma complementaria en aquesta proposta, i seguint els patrons que defineixen les 

associacions de familiars d’alumnes de les escoles que analitza l’estudi “Famílies amb veu” de la 

Fundació Jaume Bofill, buscant eixamplar la base d’associats, es proposa passar a pagar una sola 

quota per família (no per fill com fins ara) i reduir el import a 30 euros per família i any. 

Ambdues propostes seran sotmeses a votació en la propera junta (7 d’abril a les 20:00) i en cas de 

sortir aprovades es convocaria una Assemblea Extraordinària per aprovar de forma definitiva la 

proposta. Els familiars interessats estan convidats a participar en la propera junta que sotmetrà a 

votació la proposta inicial. 

 

2- COMISSIÓ DE FESTES 

*S’aprova la venta de roses a l’escola per Sant Jordi, venta que es farà pel mati de 9 a 10h i per la 

tarda de les 16h a les 18h. 

*També es farà una recollida de llibres els dies 10 i 11 d’Abril de 9 a 9:30h i de 16:30 a 17h., llibres 

que es posaran a la venta juntament amb les roses. 

*Degut a que hi ha més gent interesada en formar part del grup de Batucada i que no hi ha més 

instruments,es va decidir que la responsable de Batucada es reunis amb les famílies de fan 

l’activitat per mirar de sol-lucionar el problema de la falta d’instruments. 

 

 

 



3- COMISSIÓ D’ANGLES 

*El festival es farà el dia 30 de Maig a les 17:30h a la Farinera.  

 

 

 

4- COMISSIO D’EDUCACIÓ 

 *S’aprova fer dues xerrades, una sobre l’alimentació i l’altre sobre les Emergències a nivell bàsic i 

quotidianes. Ambdues xerrades no tenen encara data i hora definida. 

 

5- COMISSIÓ D’EXTRAESCOLAR 

  *Hi ha hagut varies queixes en les activitat de ballem, iniciació esportiva i teatre. 

  *No es tira endavant la lliga interna de pares-mares per falta d’inscrits. 

  *Encara no se sap quan arreglaràn la pista. 

  *Les extraescolars del curs vinent començaràn l’1 Octubre. 

 

 

 

 
 

 

 

    Propera reunió de la junta: Dilluns 7 d’Abril de 2014, 20:00h, sala de professors. 

              

                PRESIDENT                                                                                         SECRETARI 

            OSCAR ALONSO                                                                                 ALBERT PRATS 


