ACTA JUNTA AFA EDUMAR 25 ABRIL 2018
Sessió núm: 03/18
Caràcter: Ordinària
Data: 25 abril 2018
Horari: 17.30 a 19.30h
Lloc: Menjador de l’escola
Assistència:
Miguel Moreno, president
Mar Ibáñez, vicepresidenta
Montserrat Negrín, secretària
Àlex Vogl, tresorer
A més hi han assistit 25 socis i sòcies
Convidats:
 Delegats i delegades de tots els cursos
 Pares i mares membres del Consell Escolar
 Integrants de les comissions
 Tots els pares, mares o tutors que vulguin assistir
Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior
2. Seguiment comissions
3. Implementació carmanyola
4. Torn obert de paraula
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació acta anterior
S’aprova l’acta anterior per unanimitat
2. Seguiment comissions
a. Comissió extraescolars:
i. Es presenta una prèvia de les extraescolars del curs vinent.
ii. Des de la part d’activitats esportives estan proposant fer un equip de futbol
amb els jugadors que acaben sisè aquest curs. De moment només és una
idea.
b. Comissió menjador:
i. S’explica la reunió amb el nutricionista. El nutricionista confirma que el
menú és equilibrat.
ii. S’informa que hi ha un desacord amb el fet de prendre Fanta 7 vegades al
curs (les festes escolars i les jornades gastronòmiques). Per ara, la Comissió
del Menjador ha pres la decisió de la presa de Fanta 4 vegades al curs
(només a les festes escolars).

c. Comissió Pati: Ha de decidir en què invertir els diners recaptats. S’han fet petits
manteniments al pati que s’han pagat amb part de la recaptació.
d. Nova Comissió Institut-Escola: Per part de la junta s’informa de la nova creació de
la Comissió Institut-Escola per a encetar el projecte de convertir l’escola en escolainstitut. Per ara, s’han trobat diferents inconvenients, però es farà una xerrada
informativa per a les famílies. En assemblea es votarà si les famílies volen seguir
endavant o no amb aquest projecte. S’informa que la direcció de l’escola està
informada al respecte.
3. Implementació carmanyola
a. S’informa que començarà aquest darrer trimestre.
b. Se sol·licita que els usuaris actuals tinguin preferència de plaça per al nou curs.
4. Torn obert de paraula
a. Festa de Fi de Curs: Serà el 9 de juny i estarà ambientada en el cinema. Es troben
amb l’inconvenient de saber si algunes coses de material són de l’Escola o de l’AFA.
S’ha de preguntar a direcció.
b. Es pregunta quina és la funció dels Agents Urbans que es posen a la porta de
l’escola, per saber si han de controlar o no la plaça d’aparcament reservada per a
minusvàlids. L’agent respon que no és responsabilitat seva. Es preguntarà a Direcció
sobre si és possible que els Agents Urbans controlin aquest tema.
c. Se sol·licita informació sobre què es fa a l’hora complementària. Des de la junta es
comentarà a la direcció de l’escola si poden enviar informació a les famílies.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist-i-plau
El president

