
 
 
  

ACTA DE JUNTA 21 DESEMBRE 2016 

Assistents: Eva Sanchez, Monica Suarez, Glòria Vilaseca, Olga Gonzalez, 
Susana Soriano, Joana Mulero, Sara Monrabà, Mónica Cuchí, Anna Poch, 
Marta Jordan, Encarni Valdivia, Mercè Medina, Júlia Vilà, Marta Jordana. 

1. Cet10: El gran repte 
Cet10 ens presenta el projecte “El gran repte”,  destinat a la 
promoció de l’activitat física entre adolescent on s’inclouen 
activitats esportives i físiques diferents a les ofertades fins ara entre 
la franja d’edat a partir dels 12/13 anys. Aquestes activitats son: 
futtoc, ultimate, roller, scooter, bike trial, skate, dapostar, defensa 
personal, arts marcials, urban dancers, parkour /free running; jocs 
on-line; activitats en alçada. 
Aquestes activitats estan dintre l’oferta d’extraescolars dels instituts 
però es realitzen fora del propi centre. 
La idea es fer una presentació a 6è de primària per fer difusió i es 
conegui i puguin iniciar-se al principi del curs sabent que es realitza i 
quin funcionament te. 
 

2. Casals i colònies 
Ja està homologat el casal d’estiu, tindrà el mateix format que el del 
2016. 
Les sortides proposades per la comissió han tingut molt bona 
rebuda per part de cet10. 
La casa de colònies es el Xalió, ja està reservada. 
S’ha proposat que el grup d’infantil a la granja, van deixar d’anar-hi 
perquè era relativament lluny i els nens es cansaven. 
Cet10 està treballant amb la proposta de sortida a la neu el dia de 
lliure elecció de Febrer. 
 

3. Festes 
La  pluja va fer anul·lar les competicions de la festa de Nadal i es 
faran un dissabte de Gener/Febrer. 



 
 

Durant la festa es van recollir 850€ nets que aniran destinats a la 
festa de final de curs del Juny. 
 

4. Consell escolar 
En les eleccions del consell escolar van sortir elegides La Yolanda 
Cabezas i la Estela Pacheco. 
La tècnica de l’ajuntament va recordar d’intentar la igualtat de 
gènere. 
 

5. Instituts 
Es van entregar les signatures. 
S’ha realitzat una reunió amb el consorci, entenen la nostra 
problemàtica i l’entenen, però en aquests moments no accedeixen a 
la adscripció d’un quart institut de la zona 26. En aquests moments 
tenen dues línies de treball totalment hipotètiques. 
Deixen la porta oberta per tornar a parlar el proper curs. 
 

6. Precs i preguntes 
Sorgeix el dubte de perquè els blogs de l’escola son oberts. 
S’acorda que es consultarà amb l’escola la possibilitat tècnica de 
fer-lo privat amb contrasenya. 
 
Sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 22:05h. 
 
La propera reunió de Junta tindrà lloc el dilluns 23 de Gener a les 

20:00 a la sala de professors.  

 

La Presidenta      La secretària 

 

 

 

 



 
 
 


