ACTA DE LA JUNTA
DATA: 07-04-2014
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, DESIRÉE LUQUE, OSCAR ALONSO,
DELPHINE FAUVET, JOANA MULERO, ALBERT SANZ, AURORA OLALLA, NOELIA VALENCIA, SUSANA
ROS I ALBERT PRATS.

1- TRESORERIA
*Davant la proposta del tresorer a que les activitats extraescolars assumeixin el cost del
coordinador de CET10 i així reduir la quota de l’ Afa a 30euros, s’aprova per 17 vots a favor
sotmetre en Assemblea Extraordinària de l'AFA el fet d'augmentar el preu de totes les activitats
extraescolars que es fan per la tarda i es beneficien del coordinador en 2 euros (activitats CET10,
Música tarda i Anglès) i en 1 euro l’activitat de Batucada, donat que la utilització dels serveis de
Coordinació és limitada en aquesta activitat. Tanmateix s’aprova pels mateixos vots a favor
sotmetre en Assemblea Extraordinària el fet de reduir la quota de l’Afa a 30 euros per família.

*S’aprova amb 16 vots a favor sotmetre a aprovació el pressupost per al curs 2014/2015 en la
propera Assemblea Extraordinària .
2-COMISSIÓ DE FESTES
*Totes les integrants de la comissió estan treballant intensament per aconseguir que tinguem la
millor festa de fi de curs possible tenint en comte el pressupost que tenen.
*El 16 de Maig la Colla del Drac organitza una rua a la que a convidat al Pocapor i al nostre grup de
Batucada, aquest dia s’estrenaran les noves samarretes del grup amb el nou logo. S’ha de dir que
la Colla del Drac només convida a les escoles que tenen Imatgeria Festiva (un drac o un gegant).
3-COMISSIÓ DE RECICLATGE
*De cara al curs vinent hi haurà canvis en els llibres de medi de 3è i 4art.
4-COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS
*Després d'algunes queixes i/o observacions en les activitats de ballem, teatre i iniciació esportiva,
es van convocar 3 reunions respectivament, on les famílies van poder expressar els seus desacords
i/o dubtes i els monitors i el coordinador atendre'ls i aclarir-los. Com a millora s'acorda amb Cet10
afavorir la comunicació realitzant una reunió trimestral on s'expliqui per avançat el contingut i els
objectius per el trimestre que vindrà, alhora que els monitors atendran qualsevol dubte durant tot
el curs. Així mateix s'ampliarà la informació ja existent al blog de l'AFA de cadascuna de les
activitats, per a que les famílies tinguin la major informació possible.

ALTRES TEMES
*Davant d’alguns problemes que hi hagut sobre l’hora que es tanca la porta de l’escola per
l’acollida matinal, després de parlar amb l’escola se’ns ha informat que l’hora que es tancarà la
porta serà a les 8:40h.
*S’aprova fer l’activitat de Zumba per a pares.
*S’aprova fer un curs de fotografía.
*Es convoca una Assemblea General Extraordinària per al dia 6 de Maig a les 17:30 hores.

Propera reunió de la junta: Dimarts 13 de Maig de 2014, 20:00h, sala de professors.
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