
Junta  
7 octubre 2020 
Hora 20,30h 
 
Núria Estop, Bernat Tiana, Albert Segura, Laia Vidal, Cristina Gomà, Glòria Medina, 
Anna Segura, Roger Fité 
 
C Extraescolars 
Eina ens informa de com està anant la 1ª semana d’activitats.  
A piscina sembla ser que les famílies s’apunten i es desapunten sovint i aquest any més 
que mai això és un problema.  
També passa igual amb ludoteca on resulta molt complicat mantenir els grups 
bombolla. Cal ampliar el temps en el que les famílies avisen que deixaran als seus fills a 
la ludoteca pq sinó la organització és molt problemàtica. Cal enviar un mail recordant a 
tothom que aquest any hem de preveure més que mai per no complicar les coses. 
El futbol sembla que son pocs infants i s'intentarà fer una jornada de portes obertes. 
Per piscina sembla ser que es van obrir algunes inscripcions per germans de P3 i ara 
alguna altra família també vol apuntar als seus fills. Cal veure quin límit es posa i si es 
pot ofertar a tot P3 o no. 
 
Hiberno ha tingut alguns problemes inicials per recollir nens però ara ja funciona tot 
bé. 
 
Teatre ha començat bé. Cal penjar la info de teatre i la butlleta a la web de l'escola. 
 
C Menjador 
Hi ha uns 50 infants menys a dinar cada dia (250 de mitjana) i això afecta al nombre de 
monitors. Aquest any se'n necessiten més que mai però amb menys infants cada dia 
no surten els números a ningú. S'han demanat 2 monitors a educació i els altres 2 que 
falten els haurem de pagar entre 7itria i l'AFA perquè no podem quedar-nos amb 
menys monitors. 
Es demana a RC que revisin menús per mirar d'economitzar els seus costos sense que 
això alteri la qualitat del menjar. Simplement se'ls demana que simplifiquin els àpats. 
La Reyes ja ha començat a treballar i més endavant caldrà presentar-la a les famílies. 
Cal recordar a tothom que presenti les butlletes per quedar-se a dinar perquè sinó el 
tema de les al·lèrgies es complica molt perquè no es controla bé. 
 
C pedagògica 
Una mare està impulsant una xerrada virtual de l'Ajuntament. Cal més persones a la 
comissió i en Roger Fité s'hi presenta voluntari. 
 
C verda 
Cal insistir a l'ajuntament perquè duguin a terme tot el que van prometre. 
 
C econòmica 
Demà es presenta l'impost de societats. Es proposa enviar un mail a totes les famílies 
perqupe participin a l'AFA ja que anem tenint baixes i cap alta. 



Es parla de demanar a la gestoria que faci més gestions de les que fa ara per evitar 
tenir tant volum de feina (la falta de persones fa que tot recaigui en els mateixos). 
També es planteja buscar algú que pugui portar la comptabilitat treballant 1 o 2h al 
dia. 
 
Acabem a les 23,15h 
 
La secretaria   La Presidenta 
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