JUNTA AFA TURÓ DE GUIERA CURS 2018-19

ACTA
DIA: 2/10/18
HORA: 21 a 13h.
LLOC: Local de l’AFA

ASSISTENTS: Elisabet Cobo, Noemí Rosa, Cata Rhodius, Raquel Fernandez, Andrea, Laura de la
Aldea, Rali, Eva Pérez, Anabel Alcaraz, Cristina Gallar, Victor Carrillo, Àlex Suay, Igansi Piña, Alexia
Pérez, Diego Carrillo, Mireia Lluís

1. Revisió membres de la junta i càrrecs fins a data de a propera assemblea general.
PRESIDENTA: Anabel
VICEPRESIDENT: Àlex, i Noemí
TRESORERA: Laura
SECRETÀRIA: Mireia
VOCALS: Cata, Rali, Ignasi...
Tots ells posen el càrrec a disposició. Algú manifesta no tornar-se a presentar. Hi ha
algun càrrec que ja hi ha qui ha començat a treballar per a fer el relleu. Aquests han de
presentar la candidatura abans de l’assemblea per a ser, si els socis estan d’acord,
aprovada.
Víctor crearà l’eina informàtica per a poder presentar candidatures.
2. Preparació assemblea general anual:
Es farà el divendres 9/11 de 15 a 16’30h. al local de l’AFA.
Cada comissió ha de fer un resum de l’any i propostes per al proper abans de l’assemblea
per a la memòria.
Decidim fer una presentació de cada càrrec i comissió gravada prèviament.
L’Ignasi es fa càrrec de la gravació, preparar-ho abans i cal quedar un dia per gravar-ho.
Ordre del dia:
1. Benvinguda i Presentació
2. Resum d’activitats curs 2017-18
3. Renovació de càrrecs i votació
4. Curs 2018-19
5. Torn obert de paraula
3. Calendari reunions 2018-19:
2018:
2/10 nit 21h.
6/11 tarda 17’30h.
9 de novembre Assemblea
4/12 nit

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2019:
15/01 tarda
5/02 nit
5/03 tarda
2/04 nit
7/05 tarda
4/06 nit
15 juny, festa final de curs
Comissió de la formiga:
S’explica feines de la matinal del darrer cap de setmana. Es va precipitar tot perquè es
pogués fer ús de l’espai el més aviat possible. Van participar unes 50 persones. Va anar
molt bé.
Tot i que els vestuaris es van pintar, queden pendents algunes reparacions que cal exigir
a l’escola.
Prevista una altra de cara a la primavera.
Comissió de festes:
Castanyada: com sempre es torraran castanyes per a infants i famílies, es demanaran
voluntaris. I es participarà amb l’animació de la festa.
Carnestoltes: hi ha una subcomissió de persones treballant. Tema Guerrers i Guerreres
Comissió hort:
Prevista la matinal tradicional per el dia de festa de la festa major de Sant Martí, per a
fer tasques de l’hort i enguany, acabar el jardí aromàtic de l’entrada d ela plaça de la
Salut. La comissió es coordina amb l’Elisabet (mestra) que és qui porta el projecte d’hort
a l’escola.
Comissió extraescolars:
Al gener es posa vigent una norma que regula els professionals de l’esport (quina
titulació ha de tenir cada esport). S’exigirà a l’empresa d’extraescolars.
Es farà consulta a la FAPAC.
L’empresa d’extraescolars expressa que hi ha famílies que tenen dificultats perquè hi ha
famílies que no expliquen que els seus fills tenen necessitats especials, posant en risc a
l’empresa.
Comissió inclusiva: Es proposa un projecte d’Apadrina les extraescolars de les famílies
amb necessitats econòmiques. Es tracta de que una altra famílies n’assumeixi les
mensualitats.
Comissió socialització:

Han començat a entrar persones noves i les altres ja van sortint. Hi ha relleu.
Al juliol va anar molt bé la neteja.
Es proposa que cada infant s’emporti els llibres i els torni nets.
Hi ha pujat a la web el projecte de socialització.
10. Comissió menjador:
També hi està havent relleu.
11. Comissió comunicació:
Per un costat hi ha la web, i per l’altra el Facebook i Twitter.

Es proposa fer Instagram.
La comissió va actualitzant tot el que les diferents comissions sol·liciten a la Web, facebook i
twitter.
12. Altres:
Local: es faran cartells amb normes d’ús i fotos de com ha de quedar l’espai.
Es pot començar canguratge i acollida el proper dilluns dia 8. Es farà massiu, missatge a les
classes via delegades, es penjarà cartells.
Ha de quedar clar que no és un magatzem.
Loteria: enguany es farà La grossa.
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Benvolgudes famílies,
La junta de l’AFA us convoca a l’assemblea general anual quer es celebrarà:
DIA: divendres 9/11/18
HORA: de 15 a 16’30h.
LLOC: Local de l’AFA

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Benvinguda i Presentació
Resum d’activitats curs 2017-18
Renovació de càrrecs i votació
Curs 2018-19
Torn obert de paraula (cafè i galetes)

Totes les famílies són sòcies de l’AFA. Us animem a participar i dir la vostra.
Aquells que vulgueu presentar les vostres candidatures ho podeu fer al següent enllaç, abans
del 26 d’octubre de 2018.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQVJMBb1qzQSJqzqoUhEPwu_nPvDeThYHcUkn
mKn8MtDuQQ/viewform

Entre totes i tots farem créixer l’escola dels nostres fills/es!!!
Us hi esperem!

