
 

1 
 

Acta de la Junta 
Dia: 17– 09 – 2019 

Hora: 21 h 

Assistents 
Membres de la Junta: Montse L, Barbara B, Maria V, Eva L, Manel R, David A, Jesybel A, Rozenn 
J i Noemi S. 

Excusen la seva presencia: Núria C, Eli G 

Ordre del dia 
1. Quotes menjador 

2. Comunicació noves famílies 

3. Assemblea inici de curs 

4. Dia sense cotxes 

5. Extraescolars 

6. Reunió delegades 

7. Solar 

8. Consell escolar 

9. Impagats 

10. Compte Bancari 

11. Varis 

 

Desenvolupament de la sessió 
 

1. Quotes menjador 

Es proposarà a l’assemblea pujar el preu del dinar esporàdic de no socis de 6,20€ a 6,80€, tal i 
com permet la normativa 

2. Comunicació noves famílies 

A partir de juny d’aquest nou curs, l’escola demanarà a les noves famílies autorització per a 
fer-nos arribar les seves dades i poder enviar correus des de principi de curs. Montse ho ha 
parlat amb Mia. 

3. Assemblea inici de curs 
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L’escola ha fixat l’assemblea pel dimecres 25. Maria enviar el guió de l’any passat i ens 
repartirem els diferents temes per explicar. Eva passarà els comptes i a l’assemblea s’hauran 
d’aprovar. S’ha de demanar a la cooperativa que passi els formularis per les acollides. El 
formulari pel vot delegat està penjat al web. 

4. Dia sense cotxes 

El divendres 20 es farà el Dia sense cotxes amb activitats tot el dia. L’hivernacle de La Clota 
prestarà unes plantes tot el dia i les portarà. Des del Casal de Font d’en Fargues deixen unes 
taules. Es traurà la geganta i possiblement hi haurà música, organitzada per una família de P4. 
A més es repartirà planter a tots els infants. Es decorarà amb banderoles. David prepara un 
correu per recordar a les famílies l’activitat i demanant a tothom que vingui que porti el seu 
got. Es demanarà als delegats que ho recordin via whatsapp. 

5. Extraescolars 

Queden aprovades les extraescolars del curs 2019/2020 tal i com s’ha comunicat a les famílies 

6. Reunió delegades 

Es proposa fer la reunió el dia 21 o 23 d’octubre, es parlarà amb Mia per tancar la data. 

7. Solar 

David actualitzarà les cartes per fer-les arribar tant als propietaris com al districte i tornar a 
reprendre aquest tema. 

8. Consell escolar 

Es proposa demanar que els monitors de cada classe assisteixin a les reunions de principi de 
curs de cada classe i els monitors participaran en les reunions. Per les famílies és important 
conèixer els monitors. 

9. Demores de pagament 

L'AFA assumeix part del cost de les demores de pagament d'algunes famílies en situacions 
extraordinàries desfavorables. Aquest cost és de 1.478’67€ del curs 2019-2020. 

De moment es pagarà el 50%, i es proposa per a aquest curs analitzar la situació i cercar 
alternatives per recuperar aquests diners o disposar d'un fons per fer front a futures situacions 
similars 

10. Compte Bancari 

Hauríem de buscar un nou banc que permeti operar per internet sense cobrar comissions. 

11. Varis 

Es recorda que hi ha 1.000 euros de la subvenció per la celebració del 50è aniversari. L’escola 
ja està treballant-hi. Es proposa que els correus incloguin el logo de l’aniversari. 

 


	Acta de la Junta
	Assistents
	Ordre del dia
	Desenvolupament de la sessió



