
 
 
  

ACTA DE JUNTA DEL 23 DE GENER DE 2017 

Assistents: Noèlia València, Desirée Luque, Mercè Medina, Anna Catalán, Sara Monrabà, Mónica Cuchí, 

Pilar Núñez, Mónica Suárez, Olga González, Eva Sanchez, Josep Lop, Marta Jordana. 

1. OFERTA EXTRAESCOLARS 

La idea que es planteja de cara el proper curs é la de consolidar les activitats actuals. 

 

2. EXTRAESCOLARS CET10 

Es traspassa a la propera junta per malaltia de la vocal 

 

3. ANGLÈS BABEL 

 

El 27 de Maig a l’auditori de Sant Martí es té previst fer el festival de final de curs. 

Coincideix amb la data sol·licitada a l’ajuntament per la interescolar de Cet10, es parlarà amb 

l’empresa per intentar canviar la data. 

 

4. ALTES-BAIXES D’INSCRIPCIONS 

Les dades que arriben al mail de les comissions no correspon a les necessitats reals, arriben mes dades 

de les que calen per la gestió mensual de la comissió. 

Si a l’eina hi ha totes les dades es proposa  guardar en el mail trimestralment. 

Les altes a les activitats de Maig es faran en pack conjunt amb el mes de Juny. 

5. FESTES 

Carnestoltes: La temàtica escollida es BATMAN VS SUPERMAN. 

El pack per fer la disfressa consta de:  

TUTU + GOMA EVA PER CAPES 

ROBA X CAPA + GOMA EVA PER ANTIFAÇ, LOGO I PUNYS + GOMA ELÀSTICA PER L’ANTIFAÇ 

Es farà una enquesta per poder saber la participació i poder fer la comanda del material.  

Es realitzarà un  taller per fer la disfressa, divendres tarda 17 febrer,  

6. PRECS I PREGUNTES 

Com es pot fer per demanar a l’escola que posin a la web tots els fulls d’autoritzacions que inclou el 

dossier de principi de curs. 

Es segueix treballant sobre el tema dels xandalls. 

Es farà la proposta d’esquiada per dilluns 27 de febrer, dia de lliure elecció. 

 

7. CONSELL ESCOLAR 

Si hi ha cap proposta per presentar ja que hi ha el proper consell, en aquest cas principalment econòmic. 

Sense més temes a tractar finalitza la junta 20:54h. i es convoca la propera junta el dimarts 21 de Febrer 

a les 20:00 


