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DATA  05/03/ 2020 (19h00-21h00) 
  

ASSISTENTS 

Mar Castellví (Presidenta) Raquel Freixes  (Vocal convivència) 

Soa Noirault (Vocal Diversitat) Marta Uriel (Relacions externes) 

Paul Deschemps (Secretari) Ivan Luque (Vocal dinamitzador-enllaç  comunitats) 

Gabriela Parra (Consellera Consell escolar) Céline Stella (membre MA) 

Bea Beza (Secretària) Sara Mérida (Representant-enllaç petits) 

Cinthya Villafanya (Tresorera) Albert Pérez (Vocal MA) 
 

 

PUNTS ORDRE DEL DIA.  05/03/2020 (19h00) 

1) Aprovació i signatura Acta Junta febrer i junta extraordinària febrer (amiant) 
2) Informació estat/ valoració varis: Jornada de tastets, manifest coordinadora AFAs, subvencions, xerrada ús pantalles,  
3) Estat Comissions de Comunicació i Extraescolars.  
4) Amiant teulades: Estat accions  
5) Concurs mèrits Direcció 
6) Pagaments on line quotes AFA i extraescolars (Pdt altres reunions. Es deixa pdt per a propera reunió) 

 

*******   *****   ****** 
 

1) Aprovació Acta Junta febrer i junta extraordinària amiant 

Es procedeix a l’aprovació i signatura dels documents, que es penjaran al web de l’escola i arxivaran en paper 
signat al despatx de l’AFA.  

2) Informació estat/ valoració varis: Jornada de tastets, manifest coordinadora AFAs, subvencions, 
xerrada ús pantalles, material extraescolars 
 
Subvencions: Respecte les de la PAM de l’Ajuntament podria haver-hi possibilitats si es presentés alguna proposta 
fora de la despesa corrent. S’acorda traspassar a totes les vocalies de Comissions aquesta informació per recollir 
possibles propostes. 
 
Jornada de tastets: L’avaluació de la comissió és molt positiva. La despesa ha estat més elevada del previst però 
coberta pel pressupost (150 eur). Com a aspecte a millorar va ser que en tenir aforament ple d’alguns tallers, en 
la preinscripció algunes persones es van apuntar a tallers als que després no hi van anar. Es recordarà per a 
properes edicions.  
 
Xerrada us pantalles per famílies i infants: La proposta que va arribar es va contactar per mail i no hi ha hagut 
resposta.  
 
El manifest de la Coordinadora d’AFAs de denuncia estat escola publica a la Dreta de l’Eixample es va entregar 
dimarts passat al CEB, demanant una reunió. S’ha traspassat informació per penjar-la al web i encara està 
pendent. S’ha passat la informació al butlletí i pel tuitter de l’AFA. Dimarts 17 de març hi ha reunió de 
coordinadora d’AFAs a l’escola. 
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3) Estat Comissions de Comunicació i Extraescolars.  

 
Comissió de comunicació : la vocalia de Comunicació ha traslladat la seva decisió de deixar-la i farà una crida al 
butlletí. Es discuteix com hem de procedir. S’esperarà a  veure si hi ha resposta en dues setmanes i en cas que no 
hi hagi proposta es contactarà amb la part de mestres. Es proposarà a persones de la junta de l’AFA.  
 
Comissió Extraescolars: La Comissió han comunicat que volen deixar-ho (menys dues persones). Es debat i 
s’acorden accions. Una serà com a punt de l’ordre del dia de l’assemblea. Es farà una notícia al butlletí (es 
demanarà que la prepari la Comissió d’extraescolars) . 
Es demanarà a la Comissió d’extraescolars quins son els temes que ocasionen més problemes de gestió per a que 
es tingui en compte.  
 
Els temes de les Comissions i el model d’AFA i de Comissions es tractarà a la propera assemblea . 
 

4) Amiant teulades: Estat accions 
 
Es fa un resum de l’estat de la qüestió. Es tracta quines accions es poden dur a terme (idees) en cas que els 
escenaris proposats. S’esperarà a que a la reunió de dilluns es doni una data compromesa per Setmana Santa per 
l’operació d’encapsulament provisional de les teulades veïnes amb fibrociment. Es traslladarà a Vatua l’Olla i 
Kampi Ki Pugui la informació per a que puguin procedir si consideren oportú, per la part laboral.  
 

5) Concurs mèrits Direcció 
 
Es va constituir la comissió d’avaluació la setmana passada. Com a primera fase de l’avaluació del concurs de 
mèrits.  La constitueixen 8 persones (representants d’inspecció, escoles, administració, mestres i persona família 
de Consell Escolar). Els resultats provisionals es troben publicats a Consergeria. Dilluns vinent  es publicarà l’acta 
definitiva del concurs de mèrits. El 12 de març hi haurà la defensa dels projectes, amb un total de valoració 
màxima de 100 punts.  
La Junta demana a la representant AFA al Consell Escolar que transmeti als representants electes del Consell 
Escolar qui s’encarregarà de llegir i donar feedback dels mails que hagin enviat les famílies a l’adreça indicada.  
 

Sense més punts a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 21h30. 


