
 

1 
 

Acta de la Junta 

Dia: 07/05/2019– 2019  

Hora: 21 h  

Assistents:  

Membres de la Junta: Montse L, Eva L, David A, Rozenn J, Jesybel A. Barbara B. Noemí S. Excusen 
la seva presència Marta G, Marta S, Eva G, i Núria C, Maria, Eli 

Ordre del dia:  
- Festa fi de curs 
- Extraescolars 2019-2020 
- Oganitzacio junta: Baixa de membres i organitzacio de tasques habituals. 
- Comunicació junta: Estatus i RRI, dossier... 
- Repàs d'altres temes pendents 

Desenvolupament de la sessió:  
 
 
 
FESTA FI DE CURS 
 
A la comissió de festes hi ha només dues persones, caldria que s’hi afegís algú més. La Jesybel s’ofereix 
per unir-se a la comissió de la festa fi de curs (Eva L. i Maria i Neus). 
També haurem de demanar ajuda als delegats i a les famílies per a tasques puntuals (bar, etc.). 
 
Hi ha 3 parts de la festa: 
 
1 - ACTIVITATS. No cal tantes activitats, haurien de ser menys i més controlades, més senzilles, que no 
hi hagi tant moviment amunt i avall dels infants per l’escola. Estaria bé intentar fer activitats més 
ordenades. Cal parlar amb l’escola per plantejar-ho. La Montse ho parlarà amb la Mia. 
 
2 - GRUP per al concert. Cal començar a mirar qui vindrà aquest any. 
 
3 – BERENAR. Tal i com està sembla que funciona força bé. Es pot fer com l’any passat. 
 
 
EXTRAESCOLARS 
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Aprovat 
 
ORGANITZACIÓ 
Marta Serrano i Eva Garcia han presentat la seva baixa de la junta. 
La Montse li dirà a la Ingrid per fer la baixa de les llistes de correu de l’AFA i del Drive. 
 
Es veu la necessitat que, per les tasques habituals de la junta, hi hagi més d’una persona responsable, per 
garantir que si un dia una no pot, hi hagi l’altra que ho pugui fer.  
 
En aquest sentit, Rozenn, Montse i Noemi farien equip per gestionar els correus de la junta (juntaafa@ i 
juntaampa@): eliminar publicitat no desitjada, enviar els correus entrants, contestar els dubtes generals 
que enviïn les famílies... 
 
Igualment, per redactar el correu de divendres l’equip de treball seran la Jesybel i la Noemí. 
 
COMUNICACIÓ 
 
Caldria publicar al web els Estatuts i Reglament de règim intern. Pensem que és millor que estiguin 
públics per seguir en una línia de transparència, i perquè així figura en els mateixos documents. S’ha fet 
una bona feina, compartida i treballada amb les famílies, i aprovada en Assemblea. No obstant, com tots 
els documents i totes les feines, si es detectés que conté algun errada o que cal incorporar alguna millora, 
es podria fer sense problema a la propera Assemblea. 
 
Quan estiguin registrats els documents els publicarem al web. No caldrà fer difusió explícita de la seva 
publicació ni per correu ni per altres vies donat que ja és conegut per tots i ja s’ha enviat per correu quan 
es va fer l’alta de socis. 
 
Dossier de l’escola. S’ha d’actualitzar comprovant que tot estigui d’acord a les novetats de l’AFA 
(correus, comissions, quotes, etc.). L’actualitzarà la Bàrbara. 
 
ALTRES 
 
El menú d’aquest any no cal que es revisi per la dietista de la Generalitat, ja que aquesta revisió es fa cada 
tres anys. 
 
Àngels posa’t guapa s’està organitzant: hi ha 14 persones que s’han ofert per organitzar feines. S’enviarà 
un correu amb instruccions més detallades per a tothom que s’ha apuntat.  
 
L’AFA signarà una carta per enviar als propietaris del solar de la Davallada de Gallecs, donant 
explicacions sobre la situació actual. Caldria fer mobilitzacions per part de l’AFA per ajudar a que el 
solar sigui públic i per a l’escola.  Potser la comissió del camí escolar pot responsabilitzar-se d’aquesta 
tasca. 
 


