
Junta  

3 de febrer 2021 
20,30h 

 
Núria Estop, Bernat Tiana, Albert Rossell, Clara Riera, Cristina Gomà, Anna Pagès, 

Raquel Rios, Roger Fité, Anna Segura, Glòria Medina i Laia Vidal 
 

Consell escolar 
El Bernat ens informa de com va anar el consell del dia anterior. La direcció segueix 

volent un monitor per classe al menjador (l'AFA també), però actualment, amb els 
infants que es queden no és possible econòmicament parlant. 

 
Comissió menjador 

Segons sembla el menjador funciona com haviem quedat al desembre per millorar 
l'atenció als infants. La coordinadora estarà de baixa uns dies per una accident que va 

patir.  
 

Comissió extraescolars 
Demanem una subvenció del curs passat. Les extraescolars amb grups bombolla no 
van tenir gens d'èxit. També sembla que els divendres a la tarda no es queda ningí a 
acollida i es valora treure-la els divendres. 
 
C econòmica 
La tresorera plega (Cristina Gomà) i hem de trobar algú que la substitueixi. 

Actualment tenim fons però estem pendents del judici de Ricoh que podria fer-nos 
quedar a zero.  

 
C verda 

S'han arreglat unes jardineres pel pati tranquil, s'ha pintat el terra de la cova i s'ha 
posat un bulder.  

Ens adherirem a les protestes per un entorn escolar més segur i sense fums ni sorolls: 
Eixample Respira. Volem fer el primer tall el dia 12 de febrer. 

 
C pedagògica 
Es voldria un pressupost per poder fer xerrades més interessants per aquest curs. 
També es planteja poder fer pagar un preu mínim pq la gent hi pugui participar. 
 
 
De cara a l'Assemblea General el Bernat i la Cristina ens presenten el PPT que 
presentarem amb els pressupostos de les diferents comissions. 
 
 
Cal comunicar la data de l'Assemblea General pel dia 24 de febrer a les 21,30h.  
També cal demanar a les famílies més aprticipació i sobretot un tresorer/tresorera, 
també cal recordar a les famílies que encara no han pagat que poden fer-ho a través 

del TPV Escola. 
 



 

Acabem a les 23,11h 
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