ACTA DE LA REUNIÓ
DATA: 17 -03-2015
LLOC: SALA DE PROFESSORS
CONVOCAT PER : ACTUAL JUNTA

ASSISTENTS: OSCAR ALONSO, JOSEP LOP, DESIRE LUQUE, RICKY PEREZ, ENCARNI VALDIVIA,
SUSANA SORIANO, JOANA MULERO, MÒNICA SUAREZ, OLGA GONZALEZ, DANIEL TORRES,
DESIRE MUÑOZ, NURIA MENARGUES, MARTA JORDANA, MARTA GAYETE, ESTHER ALCARAZ,
CARME BIECH, ALBERT SANZ, AURORA OLALLA, MERCÈ MEDINA, JÚLIA VILÀ, PAZ ROVIRA,
CRISTINA RODENAS I ÀNGELS VALERO.

1. PRESENTACIONS
Acudeixen a la reunió les persones que es van oferir voluntàries per formar part del
AFA a la reunió del passat dia 11 de Març.
Fem una ronda de presentacions.

2. CANÓ
La escola ha hagut d’adquirir un canó per la sala de ordinadors per valor de 1.413,28€
que demanen poder pagar amb la part del el 30 % de les quotes del AFA que vam
posar a la seva disposició a començament de curs des de l’AFA.
Presenten la factura de l’adquisició.
Votació unànime a favor de donar aquests diners a la escola, ja què encara no han
gastat tot el disponible i la despesa està justificada.
3. CUIDA´M i PASSA´M
La comissió informa del canvi de nom, deixarà de dir-se Reciclatge.
La comissió ha aconseguit sense despesa addicional (per a tots els nen@s que formin
part del programa de Cuida'm i Passa'm)i per segon any les agendes escolars que
necessiten els nens de 3r a 6è de Primària. Qui no formi part del programa, les pot
tenir igualment pero amb un cost adiccional.
Com afegit aquest any, la portada estarà personalitzada amb una imatge del
Provençals i les tres primeres pàgines seran personalitzades amb informació de l’AFA.

4. COMUNICACIÓ
Informen dels següents punts:
-

El Taulell d’anuncis de la porta d’entrada està net i polit

-

Es recorda a totes les comissions que han d’enviar l’explicació resumida de
la seva tasca per poder actualitzar el blog
Proposem que activitats podem destacar al calendari del blog
Reforcem la idea de donar color a taulell de anuncis per tal de ressaltar les
notificacions que es pengin.

5. CASAL SETMANA SANTA
De les preinscripcions que hi ha pel casal de Setmana santa a data de la reunió, encara
es poden fer fins divendres, es pot ja anticipar que:
-

El dia 31 es podrà fer al Provençals.
El dia 30 s’haurà de dur al Pere IV o bé retornar els diners a les famílies.

Queda pendent per part de la Comissió parlar amb Cet 10 de la possibilitat de recollir
els nens al Provençals i fer ells el desplaçament fins al PERE IV.

6. EXTRAESCOLARS
La comissió ens avança com serà el formulari de preinscripció de extraescolars del
proper any.
A més es donarà un dossier a les famílies amb el resum de cada activitat.
Com a novetat la possibilitat de incloure judo i funky per nens el proper curs. Aquestes
dues activitats estan pendent fins que es revisi la graella de horaris i la disposició
d’espais lliures.

7. LOPD
Acudeix la consultora que hem contractat Eva Cortés per presentar-se.
Ja ha començat a treballar per aconseguir que el AFA aconsegueixi complir amb la
LOPD.
S ‘han demanat els contractes a tots el proveïdors i en breu es formarà a persones de
l’AFA respecte al compliment de la LOPD.

8. BATUCADA
Una família que forma part de la batucada ha demanat poder treure part dels
instruments un diumenge, que faran servir per membres de la batucada, per fer una
sorpresa a una de les nenes de la batucada a un acte familiar.
Votem : Contra 1 persona
A favor: 8 persones
Abstenció: 12 persones

Acordem donar la possibilitat a aquesta família i a qualsevol que formi part de la
batucada. La família que ho ha demanat es farà responsable de qualsevol dany que
pugui haver-hi als instruments durant aquest acte.

9. FESTES
S’ han adquirit les 350 roses a 1.30 €.
La escola demana un preu especial per adquirir 50 roses.
La votació queda en empat y es el president qui decideix que sigui la comissió de festes
qui decideixi a quin cost les vendrà a la escola.

10. CAMI ESCOLAR
Aquesta comissió començarà a funcionar el següent curs.

11. RECORDATORI
Es recorda a totes les comissions que 15 dies abans de les juntes s’ha d’enviar les
intervencions de cada comissió per poder publicar el ordre del dia al bloc 7 dies abans
de la reunió i així informar a les famílies.
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