Acta de junta 30 novembre 2016
Assistents: Encarni Valdivia, Tere Vernet, Sonia Aragon, Marta Jordan, Eva Sánchez,
Júlia Vilà, Josep Lop, Mónica Suárez, Olga González, Sara Monrabà, Ana Bastida,
Desirée Luque, Mercè Medina, Joana Mulero, Noèlia València, Paz Rovira, Anna
Aguilar, Monica Cuchi.
1. Extraescolars cet10
En referència a les cistelles de bàsquet, es va demanar pressupost a cet10, i per
agilitzar el procés han fet compra i instal·lació, s’ha pagat amb l’import de
l’aportació anual de cet10 i amb una aportació excepcional de l’AFA aprovada
en Junta.
Hi ha hagut una queixa en la il·luminació per l’extraescolar de volei ja que a
segona hora ja és fosc, s’ha solucionat amb un focus que es munta a l’inici de
l’activitat i es treu en acabar.
El Pep, coordinador d’extraescolars de tarda, s’està coordinant amb la comissió
de festes per tal de preparar i que surti tot rodó.
En referència als mallots, El Pep s’ha posat en contacte amb famílies que ja no
fan l’activitat per proposar de comprar-los el mallot i fer venda de segona mà
amb les famílies que en necessiten, només hi ha hagut una família disposada i
per tant s’ha desestimat l’opció.
L’extraescolar de Futbol ha canviat d’instal·lació pel grup de petits (1r-3r) per
poder fer els partits.
Cet10 juntament amb l’ajuntament han iniciat una campanya anomenada “el
gran repte” que pretén fer que els infants a partir de 12 anys aproximadament
segueixin amb la pràctica d’esport. Vol fer xerrada informativa un dia a la junta.
2. Aportació econòmica a l’escola
L’escola té diferents propostes per millorar les instal·lacions i necessitats de les
aules.
Aquestes propostes són: ordinadors per cicle superior per poder continuar
treballant amb els grup petits, el servidor necessita ampliar-se, aïllar les cúpules
de les aules de cicle mitjà i dues d’inicial, megafonia per la pista.
El percentatge de les quotes dels socis de l’afa que es destina a l’escola
s’adapta als portàtils per cicle superior.
Es porta a votació i queda aprovat amb un vot en contra i la resta a favor.
Es realitzarà una búsqueda a través de la junta per a que ens assessorin on fer
la compra més econòmica.
L’escola també està buscant finançament per millorar els lavabos del pati, crear
un gimnàs o cobrir la pista, millores a la cuina.

3. Batucada: Marató tv3
La Colla del drac ha proposat a la Batuprovenç fer una activitat per la marató,
ajuntar el màxim de timbals, es farà la gravació diumenge 11 per a que es pugui
emetre el mateix dia de la marató.
4. Camí escolar
La comissió es dissol, la direcció actual prefereix prioritzar altres projectes, com
el que treballen contra el bullying, així estan fent ja accions per tancar el de
Camí Escolar.
L’anàlisi de la necessitat està feta i presentada a l’ajuntament juntament amb la
sol·licitud de les millores que serien necessàries.
Faran un aparcament per patinets i es pintaran els carrers en una festa
d’inauguració.
5. Precs i preguntes
 Festes: Pregunten com es fa el pagament de les despeses que provocarà
la festa de Nadal.
Es respon que es fa una previsió de despesa, es demana al tresorer i ell
entrega els diners, en cas que sobri o falti amb la presentació de tiquets
s’ajusta.




La recollida de roba que fa l’escola per S.O.S. Àfrica podria fer-se en
unes setmanes abans i amb més marge per poder fer-la coincidir amb el
canvi d’armari.
Es proposa continuar amb el regal de les ampolles de cava pels
treballadors de l’escola.

Sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 21:20h.
La propera reunió de Junta tindrà lloc el dimecres 21 de desembre a les 20:00 a
la sala de professors.

