
Junta  
2 de desembre 2020 
21,30h 
 
Núria Estop, Bernat Tiana, Albert Rossell, Roger Fité, Clara Riera, Cristina GOmà i Laia 
Vidal 
 
La Cristina Gomà ens comunica que canvia de localitat i plegarà de la Junta. Ella n'és la 
tresorera per tant ens cal trobar-ne una de nova. 
 
Ens presentem a la Clara Riera que vol participar de l'AFA i passa a formar-ne part. 
 
C extraescolars 
La persona de contacte amb Eina (Xesca) ha plegat de l'empresa i ara el nou contacte 
serà en Pau. 
Les activitats han pogut començar aquesta setmana amb normalitat. Tot i que escacs 
segueix sent online i teatre s'ha desdoblat en alguns grups per poder complir amb la 
norma de grups de 6. 
Cal demanar a Eina que revisin els correus de les famílies que fan extraescolars perquè 
molts es queixen que no els reben. 
 
C menjador 
El dia 9 de desembre convoquem la reunió de menjador amb les famílies. Dues 
reunions el mateix dia: una amb infantil i una altra amb primària per poder evitar que 
passi com la última vegada que molta gent no hi va poder entrar. Les reunions es faran 
via Meet. 
Es proposa Primària a les 19h i Infantil a les 20h. 
S'enviarà un petit guió a les empreses per poder-lo seguir i no allargar més del compte 
les trabdes. 
Farem una reunió prèvia amb 7itria per preparar les reunions. 
L'objectiu de les reunions serà informar a les famílies del funcionament del servei de 
migdia a dia d'avui amb tots els canvis d'aquest curs i resoldre els possibles dubtes que 
tinguin. 
 
C pedagògica 
Agafa el compromís de fer una xerrada per trimestre. També cal concretar reunió amb 
direcció com cada any ja que enguany encara no s'ha dut a terme. 
 
C comunicació 
Queda anulada perquè no té sentit seguir-la tenint. Està formada per una sola persona 
i no li cal el formalisme de la comissió. 
 
C festes 
Podriem mirar de pensar alguna festa o activitat que compleixi les mesures actuals? 
 
C verda 



Hauriem de veure com ténen el projecte de la cova i l'estat de les converses amb 
l'Ajuntament. 
 
Assemblea General 2020 
S'ha de fer el tancament de l'any de cara a l'assemblea perquè hauriem de posar data 
a la reunió. 
Cal parlar amb la Glòria perquè ens expliqui com funciona el programa de gestió. 
S'aproba per majoria absoluta externalitzar les gestions a la gestoria perquè som tant 
pocs que tota la feina en concentra en els mateixos 2 i no ténen temps per fer-ho tot 
com cal. 
 
 
Acabem a les 23,15h. 
 
 
La Secretaria     La Presidenta 
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