ACTA DE JUNTA DIA 19-04-2016
Assistents: Josep Lop, Carme Biech, Mónica Suárez, Olga González, Agus
Merino, Mercè Medina, Encarni Valdivia, Ricardo Pérez, Angeles Valero,
Paula Castillo, Susana Soriano, Belen Van Brakel, Silvia Lafuente, Mónica
Cuchí, Joana Mulero, Anna Catalán, Sara Monrabà, Anna Aguilar, Nuria
Menargues, Aurora Olalla, Mari Carmen Alonso, Júlia Vilà, Marta Jordana.
1. Extraescolars CET10
La comissió s’ha reunit amb la direcció de l’escola per concretar les
noves activitats que plantegen i planificar la graella.
Han demanat un espai per l’activitat d’art, necessària per poder dividir
el grup de primària, per ara no s’ha adjudicat cap.
En referència al futbol, volen continuar amb la tradició de l’escola de
no fer-ne, com ja és una opció que oferim, tot i que es realitza a les
instal·lacions de l’escola Poblenou, la direcció accepta que es realitzi a
les nostres instal·lacions però no en detriment de treure patinatge, no
volen que desapareguin extraescolar de moviment femenines ja que
les nenes estan tenint tendència al sedentarisme. Limitaran la ràtio de
futbol per no fer desaparèixer algun altre esport com pugui ser el
bàsquet.
2. Anglès
Hi ha un canvi de data del festival ja que no s’han aconseguit un local
en la data inicial dintre del pressupost.
La data actual serà divendres 10 de juny a les 17:30 a Can Felipa.
Es revifa el debat sobre dos tipus d’extraescolars d’anglès a l’escola.
Com ja és un tema proposat, votat i decidit no hi ha lloc a discussió.
3. Logo
Actualment l’escola ha canviat el seu logo fent una modificació del 25è
aniversari.
Es proposa aprofitar el moment per fer el mateix amb el de l’AFA. La
comissió de comunicació ha fet alguns dissenys, no ha pogut portar les

imatges i s’acorda que s’enviaran x WhatsApp als assistents a la junta
per tal de fer votació i decidir el nou.
4. On-line
Hi ha hagut problemes per començar a desenvolupar l’eina, però ja
està dissenyada i està en procés de programació. Actualment ja s’ha
comprat el domini “afaonline.cat”.
Permetrà l’alta de socis, domiciliació de quota i inscripció a
extraescolars. Cada família tindrà un usuari i podrà consultar les seves
dades en tot moment.
En cas de no estar donat d’alta no es tindrà accés a l’apartat
d’extraescolars.
Per aquest curs no es podrà incloure el programa “cuida’m i passa’m”
per qüestions de calendari.
El cost de manteniment per l’AFA serà d’uns 100€ anuals
5. Precs i preguntes
– Es fa la presentació de les noves components de la comissió de
festes. Anna Catalán, Sara Monrabà, Anna Aguilar i Anna Alsina
(absent).
– Quattro no té estoc i comenta que el motiu és que hi haurà un
canvi de model de xandall, aquesta informació no és correcte.
– S’està parlant amb ells per les incidències que hi ha amb la baixa
qualitat dels pantalons. La resta de peces, samarretes, bata,
pantaló curt no es veu afectat en res i per tant estan
compromesos a tenir estoc en màxim 15 dies.
– A títol personal una mare de sisè afectada per l’excés de
sol·licituds en la preinscripció a l’institut Salvador Espriu agraeix
la implicació de l’Afa en el recolzament en les peticions del pares
i demana disculpes per la tensió creada en referència a aquesta
qüestió.
Sense més temes a tractar finalitza la reunió a les 21:48 convocant la
propera pel dilluns 23 de Maig 2016.

