JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 12 JULIOL DE 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ DE
FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL
DIJOUS DIA 12 DE JULIOL DE 2018, A LES 17:00 HORES, EN
CONVOCATORIA ÚNICA.
A Barcelona, a les 17:00 hores del
dijous dia 12 de juliol de 2018, dóna
començament a la seu de l’Escola
Provençals,
la
Junta
General
Extraordinària,
degudament
convocada en temps i forma, amb
l'assistència dels representants que
es ressenyen a continuació per tractar
els temes que es relacionen en l'ordre
del dia establert. La Junta General
queda vàlidament constituïda en única
convocatòria, sent vàlids els acords
que s'adoptin en ella.

ASSISTENTS:
La Junta General Ordinària queda
constituïda amb un total 8 Assistents
ressenyats a continuació:
Sra. Encarni Valdivia, Sra. Anna
Catalan, Sra. Angeles Valero, Sra.
Mónica Suárez, Sra. Olga González,
Sra. Anna Aguilar, Sra. Sara
Monrabà, i Sra. Júlia Vilà.

Presideix la reunió la Sra. Júlia Vilà de
las Heras, i actua com a Secretària
d'Actes la Sra. Sara Monrabà Labajo
(en absència de la Sra. Mireia Payès).

S'inicia la reunió mensual de la Junta General Extraordinària de l’Associació de
Famílies d’Alumnes de l’escola Provençals, seguint en el seu inici el -Ordre del Diapreestablert:
PUNT 1 -

Aprovació de la finançament de les millores del pati.

PUNT 2 -

Precs i preguntes.
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PUNT 1 -

APROVACIÓ DEL FINANÇAMENT DE LES MILLORES DEL PATI.

Pren la paraula la presidenta de l’AFA, Sra. Júlia Vilà, la qual informa a tots els
assistents de la proposta realitzada per l’escola per millorar els patis amb el
finançament de l’AFA.
El projecte de l’escola consisteix a posar una taula de pícnic més al pati d’infantil,
que s’afegeix a la que ja hi ha i que serveix tant per les hores d’esbarjo com per ferhi activitats lectives (quan treballen l’hort, per exemple). També s’inclou una
muntanya de neumàtics de colors i un caseta de fusta a dues aigües amb cordes
per una banda i paparres a l’altra per poder escalar.
Per al pati de primària es volen comprar dues taules de pícnic més. La direcció té
idea de posar-hi alguna cosa més però encara no han trobat l’element que més s’hi
adeqüi.
El pressupost total puja a 3.049,90€. La direcció proposa que sigui finançat per
l’AFA dins de la partida que assigna cada curs a projectes de l’escola. Aquesta
correspon al 45% del que s’ingressa de quotes i per aquest curs són 4.300€.
S’aprova per unanimitat finançar les millores del pati contra la partida d’aportacions
a l’escola.
PUNT 2 -

PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Encarni Valdivia recorda que hi ha un problema elèctric amb els focus de la
pista des que es van realitzar les obres a la cuina. La direcció ho ha reportat al
Consorci vàries vegades però la instal·lació és antiga i la solució passa per canviarla completament. Comenta si seria possible que un altre electricista ho revisés per
evitar que saltin els ploms quan s’usen els focus.
Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 17:30 hores, signant amb el
vistiplau:

Vº Bº
SRA. PRESIDENTA

SRA. SECRETÀRIA

Júlia Vilà de las Heras

Sara Monrabà Labajo
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