
ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA

Dia 08 de maig de 2018 de 16h15 a 17h15
Assistents Joke (representant AFA comunitat de grans)

Nuri (equip econòmic menjador)
Jordi Sust (representant AFA comunitat mitjans)
Ariadna (convivència)
Soa (secretaria i diversitat)
Míriam (equip secretariat)

Ordre del dia 1. Preparació assemblea
2. Altres

1. Preparació assemblea

Revisem ordre de dia de l’assemblea del 16/05. 
Míriam comenta que s’hauria de revisar el llistat de socis perquè no es gens pràctic. Soa ho
parlarà amb la Mònica. 
Acceptem debatre del tema descomptes per a famílies monoparentals i nombroses (a proposta
de l’Escola) però acordem que no es votarà el dia de l’assemblea. Molt precipitat.
Joke: parlarà amb la comi de migdia perquè hauran d’intervenir a l’assemblea sobre els canvis
en la gestió del menjador i  farà recordatori a l’Escola sobre la informació dels canvis en el
cobrament de les quotes per 2018-2019
Soa: correu al grup de la jornada continuada per convidar-los a l’assemblea

2. Altres

Hauríem de fer 1 o 2 juntes més abans que acabi el curs per:
- aprovar les noves activitats extraescolars del curs 2018-2019 (es demanarà a la comi que no hi
hagi cap activitat a la pista els divendres per fer pati obert)
- fer tancament de curs
- revisar comptes
- revisar l’estructura de l’AFA i participació de les famílies

Festa d’estiu:
La vocal de la comi de festes ha deixat el càrrec per motius personals. Sembla que hi ha ningú
per liderar l’organització de la festa de final de curs.
Ari:  preguntarà a la Luciana (vocal comi musica) com es reserven les taules i  cadires,  quin
termini, etc
Joke: demanarà a l’Escola què pensen organitzar per la festa acomiadat dels infants de 6è.
Nuri i Soa: contactaren amb membres de la comi per saber en quin punt estan.
Míriam: crida a persones que tenien ganes de participar amb la candidatura de l’AFA a veure si
volen donar un cop de mà per muntar la festa

Propera junta: No posem data. Pendent de trobar-nos abans de començar la preinscripció de 
les activitats extraescolars.


