
 
 
  

ACTA DE JUNTA 13 de Març 2017 

ASSISTENTS: Eva Sánchez, Silvia Lafuente, Consol Donaire, Gina Cerruti, 

Núria Menargues, Mónica Suárez, Pilar Núñez, Carme Biech, Olga García, 

Joana Mulero, Mercè Medina, Désirée Luque, Anna Poch, Josep Lop, Anna 

Poch, Susana Soriano, Júlia Vilà, Marta Jordana. 

1. CUIDA’M I PASSA’M 

Al c.c. de Cuida’m hi ha un excedent degut a l’acumulat durant els anys 

anteriors, tot i la reducció de quotes i la inclusió de material en alguns 

anys. 

Hi ha la possibilitat d’invertir en alguna cosa de l’escola o seguir 

subvencionant als participants durant 8 anys. 

El dubte de la Comissió es si desapareixeran definitivament els llibres o 

podria ser que tornés enrere. 

Proposta Comissió: aportar una quota a cada cicle en material didàctic a 

l’aula. 

Proposta de Junta: preguntar a la direcció de l’escola quines necessitats 

tenen i fer una aportació única a alguna d’aquestes, decidida per la Junta 

de l’AFA. 

Vots a favor de fer aportació a l’escola: 18. 

Vots a favor de fer aportació per cicles: 0. 

Vots a favor de fer aportació de 16.000€: 17. 

Vots en contra de fer aportació de 16.000€: 1 

2. IOGA PER ADULTS 

Hi ha pares que han demanat a l’extraescolar de ioga x nens i ioga en 

família, de fer ioga per adults. 

Per part de l’empresa hi ha la possibilitat. 



 
 

El curs passat ja es va ofertar L’ACTIVITAT PER PART DE L’EMPRESA Cet10 

però el mínim necessari per l’empresa va no ser suficient. 

Vots a favor per ofertar Ioga per adults amb Babyoga: 18 a favor. 

De cara al curs que ve, el basquet per pares haurà de ser en dilluns per no 

coincidir amb zumba per adults. 

 

3. CASALS I COLÓNIES 

La informació de Setmana Santa surt de manera imminent. 

El preu es de 22€ per dia 

Es faran dues  excursions, Bosc Urbà i CEM Bac de Roda 

El casal d’estiu ja esta quasi enllestit amb el mateix format que l’any 

passat. 

Infantil: Els 5 sentits, enllaçat amb els 5 continents,  

- 116€ en la opció de 9:00 a 17:00 

Primària: Escola esportiva  

- 116€ en la opció de 9:00 a 17:00 

-  

Colònies 26 al 30 de Juny, el 19 abril reunió informativa 

 

La tramitació d’ajudes s’inicia el 24 d’abril. 

 

4. Precs i preguntes 

 

Es comenta que les activitats noves que ha proposat cet10 pel curs actual 

estan mancades de publicitat. 

 

Camí Escolar: hi ha hagut reunió d’Ajuntament, escola i pares. 

L’Ajuntament vol la participació familiar. 

S’inaugura el 5 maig per la tarda per facilitar l’assistència de pares,  

hi haurà xocolatada i es farà petició a la Batuprovenç que animi la 

festa amb el seu ritme. 



 
 

Hi ha la proposta de símbols per posar al llarg del camí, però no 

estan aprovats definitivament. 

El Camí només engloba els carrers que delimiten l’escola, i tot i això 

la cruïlla de Perú/Bilbao és possible que no s’aprovi. 

 

Kids & Us: els cartells els donen plastificats, es demana que siguin sense 

plastificar ja que estan dins la vitrina que ja els protegeix. 

 

Instituts: només 3 persones han pogut participar al Betevé, s’emet el dia 

30 de Març. 

Propera reunió 25 d’Abril a les 20:00 a la sala de mestres 


