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Tipus de reunió (Junta ordinària/extraordinària)
Data de la reunió

9 desembre 2020

Acta núm. 20/21-4
Hora:

21:10h – 00:10h

Manel Ibáñez, Nerea Palacios, Laia Peinado, Laia Vicente, Damià Serrano,
Assistents

Noemí Duran, Pío Martín, Bego Martínez, Ferran Ferran,Lucía Escobedo,
Herena Eixarch

1- Aprovació acta anterior
2- Estat actual de les activitats extraescolars
3- Jornada científica
4- Estat actual secretaria AFA
5- Monitoratge de menjador i substitució estris del menjador
6- Venda loteria de La Grossa de Nadal
7- Actualització de l'estat del projecte Grangers de Panxes
Ordre del dia

8- Gel hidroalcohòlic a l'escola
9- Activitat de plàstica
10- Altres qüestions
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Informacions i acords

Curs 2020-21

Responsables

Situació

1- Aprovació acta
anterior

-

Queda aprovada.

Tots

Tancat

2- Estat actual de les
activitats
extraescolars

-

S’han fet grups basats en els grups lectius
per evitar la situació que es va donar al mes
de novembre.

Comissió
extraescolars

Tancat

3- Jornada científica

-

Finalment no es podrà fer per manca de
temps.

Comissió
científica

Tancat

4- Estat actual
secretaria AFA

-

S’ha de tornar a parlar amb la Bea per si vol
tornar al seu lloc de treball ja que se li ha
acabat la substitució. Es proposarà una
millora del sou, tot i que no se li pot proposar
un contracte de jornada completa.

Comissió
econòmica

En
seguiment

5- Monitoratge de
menjador i
substitució estris del
menjador

-

No tenim informació si 7iTria ha
proporcionat el segon joc de roba de treball.

Comissió
menjador

En
seguiment

-

Es proposa comprar una karcher per fer la
neteja del menjador.

Comissió de
menjador

Pendent

-

Els cursos de 2n i 3r ja tenen un monitor de
menjador per grup.

Comissió de
menjador

Tancat

-

S’estan substituint els estris del menjador
que estan malmesos.

6- Venda loteria de La
Grossa de Nadal

-

Hi ha cursos que ja han venut totes les
butlletes. Es pot retornar el que no s’hagi
venut fins el dia 22 de desembre.

Tots

En
seguiment

7- Actualització de
l'estat del projecte
Grangers de Panxes

-

S’està parlant amb 7iTria per implicar-los en
el projecte i buscant altres col·laboradors.
S’organitzarà una reunió amb l’escola al
gener.

Comissió
menjador

En
seguiment

8- Gel hidroalcohòlic a
l'escola

-

Es parlarà amb la direcció perquè s’ha
detectat que hi ha infants que tenen
problemes a les mans.

Pío, Herena

Pendent

9- Activitat de plàstica

-

La mestra de plàstica no està còmoda amb
les mesures que cal prendre per evitar el
contagi de la COVID-19. Es negociarà amb
ella per tal que pugui continuar fent l’activitat
de plàstica a l’escola, si no s’arriba a cap
acord no es podrà realitzar l’activitat de
plàstica aquest curs.

Pío, Herena,
Noemí

En
seguiment

-

En
seguiment
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10- Altres qüestions

Data de la propera reunió

Sr. Pío Martín
President AFA Baloo
Data aprovació:

3

-

Venda de gorres de la casa dels Xuclis:
s’ha demanat la informació per vendre les
gorres, si hi ha temps per vendre-les es
farà, si no hi ha temps, aquest any no es
farà.

12 de gener del 2021

Sra. Herena Eixarch
Secretària AFA Baloo
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