
                                             ACTA DE LA JUNTA 

DATA:  28-09-2015 

LLOC:   SALA DE PROFESSORS 

CONVOCAT PER:  ACTUAL JUNTA 

ASSISTENTS:  GEMMA SEGURA, MARTA JORDANA, JOSEP LOP, DESIRÉE MUÑOZ, ENCARNI 

VALDIVIA, SUSANA SORIANO, JÚLIA VILÀ, JOANA MULERO, ANGELS VALERO, CARME BIECH, 

MERCÈ MEDINA, NOÈLIA VALÈNCIA, ALBERT SANZ, BELÉN VAN BRAKEL, OSCAR ALONSO, AURORA 

OLALLA, OLGA GONZALEZ, PAZ ROVIRA, MARTA GAYETE, MARI CARMEN PEREZ, DESIRÉE LUQUE, 

MARI CARMEN ALONSO I ALBERT PRATS. 

   

     1-COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

  *Canvis d’estatuts: es destaca la necessitat d’actualitzar els estatuts a la manera de treballar 

actual de l’AFA, en tres punts: 

     - funcionament de les reunions de l’AFA 

     - comunicació de les assemblees 

     - periode de l ‘exercici per tresoreria 

  Es proposa organitzar un grup de treball per fer una proposta a presentar a la propera reunió de 

junta a l’octubre i per a ser aprovada en assemblea al novembre.  

 

*Instituts: la Mercè Medina ha anat a una reunió sobre els nous instituts i ens remarca la 

necessitat de crear una comissió que treballi en ampliar la llista d’instituts preferencials pel 

Provençals.  

 

* Blog: es demanen voluntaris per portar el blog aquest any o de cara l ‘any vinent.  

 

* Les actes de les juntes es penjaran unicament al blog ja que són massa llargues per al  taulell i no 

es còmode per llegir-ho allà.  

 

 

     2-COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 

*S’informa que hi hagut un canvi de mestre en l’extraescolar de KidsBrain. 

*Hi ha extraescolars que s’inician sense arribar als mínims ja que ja hi han més inscripcions per al 

mes de Novembre. 

*S’ha d’acabar de concretar per part de CET10, la quantitat de professors segons el volum de 

nen@s en l’activitat de bàsquet i ballem. 

 

     3- CAMÍ ESCOLAR 
*S’informa del projecte conjunt entre les escoles  Sant Marti i Provençals per que els nen@s facin 

el recorregut a l’escola amb la màxima facilitat, seguretat i comoditat possible. 

 

 

 



     4- TRESORERIA 

*S’aprova el tancament del pressupost del 2014/2015 per 19 vots a favor, cap en contra i cap 

abstenció. 

     5- FESTES 

*Des de la comissió s’informa que en la propera Assemblea General Ordinària, es faci constat la 

intenció de trobar voluntaris per renovar els càrrecs de la mateixa. 

 

ES CONVOCA EL DIA 16 DE NOVEMBRE A LES 17H. A L’AULA DE MÚSICA A L’ASSEMBLEA GENERAL 

ORDINÀRIA DE L’AFA.  

    Propera reunió de la junta: Dimarts 20 d’Octubre de 2015, 20:00 h, sala de professors. 

                

           PRESIDENT                                                                                        SECRETARI 

            

       OSCAR ALONSO                                                                                ALBERT PRATS 


