Acta de la Junta
Dia: 28- 11 -2017
Hora: 21 h
Assistents: membres de la Junta i dues mares de l’escola
Ordre del dia:
1. Informació de la delegació de vot a l’assemblea general
2. Venda entrades festa de Nadal
3. Presentació de les comissions

Desenvolupament de la sessió

S’inicia la sessió amb el primer punt del dia.
1. Delegació de vot
La delegació de vot en l’assemblea general no està prevista als Estatuts, per tant, d’acord amb
l’article 322.7.3 del Llibre tercer del Codi civil, no es podrà fer.
2. Venda d’entrades.
La junta explica que, per no coincidir amb la venda de pastissos, vendran les entrades un dijous,
i demanen ajuda per vendre-les a les mares assistents.
3. Comissions.
Activitats pares i mares: les mares que preparen el Dia dels avis demanen una persona per
col·laborar amb la comissió. S’hi apunta una mare de P3.
Colla gegantera: acompanya la geganta 3 o 4 cops l’any per les festes majors (Santa Eulàlia,
Guinardó, Font d’en Fargues). Ha tingut algunes baixes i ara es reorganitzaran. Assagen a
l’escola, amb els nens.
Activistes: neix davant les retallades cap a l’ensenyament públic i actualment informa
críticament sobre les proves de 3r i 6è i organitza activitats per les famílies que no volen fer les.

Biblioteca: ajuden l’escola a classificar i folrar llibres, i a fer els records de lectura dels alumnes.
Camí escolar: intenten aconseguir més seguretat en el camí de casa a l’escola i millores pel barri.
La comissió demana un canvi de prioritat del carrer perquè amb les obres de l’ascensor de
Davallada de Gallecs no hi ha prou vorera per tantes persones, sobretot a l’entrada i sortida de
l’escola.
Comunicació: té moltes propostes, una d’elles: fer receptes de la Pepi, la cuinera.
Festes: prepara la festa de fi de curs amb l’escola
Hort: treballa en l’hort perquè els nens el puguin aprofitar
Teatre: organitza una obra de teatre de pares per agrair a l’escola el concert de Nadal

