ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AFA PACO CANDEL
27/05/2016
(PENDENT D'APROVAR A ASSEMBLEA 26/10/16)
Identificació de la sessió
Núm: 3/2015-2016
Data: 27/05/2016
Horari: 17-19.15h
Lloc: Menjador Escola Paco Candel
Assistència:
Per part de la Junta AFA Paco Candel:
Secretària: Cristina Balaguer.
Vocal Comunicació: Elisabet Antúnez, Rosi Soler.
Vocal Festes: Mònica Fernández.
Vocal Acció Social: Marta Richard.
Vocal Extraescolars: Susana de Jaime
Vocal Volem Créixer: Robert González
S'excusen: Presidenta: Berta Cardona Tresorera: Marilén Olmeda.
Absents: Vicepresidenta: Carmen Lara.
Un total de 34 famílies assistents i 14 vots delegats.
Famílies assistents: Arias Cardona, Balart Martín, Blanco Lara, Blanco Prades, Castella
González, Cervantes Soler, García Gutiérrez, González Molés, Lahoz Richard, Madrid de Jaime,
Martín Antúnez, Medrano Pulido, Ojeda Coronado, Parera Apaza, Rodríguez Carrasco, Sánchez
Fernández, Solsona Tato, Teller Sobrino, Villa Muñoz, Xarles Balaguer.
Vots delegats: Arias Cardona porta els vots delegats de la família Béjar Flores i la família
Montes García. Xarles Balaguer porta el vot delegat de Rodríguez Varona. Villa Muñoz porta el
vot delegat de la família Villanueva Peiró, Carrera Carbó, Romero Urraca, Rodríguez Fortuny,
Piminchumo Zamora.
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Ordre del dia:
● Lectura i aprovació de l’acta anterior i de les esmenes que ens han fet arribar -documents
adjunts- (5 minuts)
●

Balanç econòmic -document adjunt- (20 minuts)

●

Valoració del Pla de treball Junta 2015-2016 per comissions (45 minuts)

● Torn obert de paraula (20 minuts)
Desenvolupament de l’assemblea:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior (assemblea extraordinària 19/12/2015)
Després de comentar que la presidenta, la Berta Cardona, i la tresorera Marilén Olmeda,
excusen la seva assistència per motius laborals es passa a l'aprovació de l'acta de l'assemblea
anterior. S'aprova per unanimitat l'acta de l'assemblea anterior i les esmenes fetes per la Núria
Muñoz (adjuntes com Annex 1 a aquesta acta).
2. Presentació del balanç econòmic (Annex 2 d'aquesta acta)
La Cristina Balaguer, secretària de l'AFA, procedeix a comentar cada un dels punts del balanç
econòmic. Es fa l'aclariment de que malgrat que consta que hi ha 6204,04 euros en realitat la
xifra és molt menor. Cal restar: 200 euros aproximadament destinats als DVD del festival curs
2014/15; 1200 euros per la festa de final de curs; 2000 euros que provenen de la caseta de les
festes de Santa Eulàlia i de la rifa de primavera del curs passat i que queden "retinguts" a part
mentre no es decideix què es fa amb ells; 200 euros de la pantalla de cinema; 90 euros de
l'increment de l'assegurança FaPaC degut a que tenim més socis que el curs passat; més una
quantitat a determinar destinada a acollides (de reunions i assemblea). En resum, la quantitat
real és de 2494 euros (confirmar)
La Cristina comenta que dels 2000 euros (festes Sta. Eulàlia i rifa primavera) la Junta ha pensat
destinar una part a un tendal provisional (tipus ràfia negra) mentre l'Ajuntament no posa el
definitiu. Informa també que la directora del centre ha rebut, aquella tarda mateix, una
trucada de l'Ajuntament dient que la col·locació del tendal es farà aprofitant les obres de
l'estiu al pati. En Roberto González comenta la possibilitat de posar la ràfia lligada a la tanca. La
Maite González pregunta si es podria lligar als arbres però sembla ser que queden massa lluny.
La Maite González demana paraula perquè vol fer algunes preguntes referents al balanç
econòmic. Diu que no entén com s'ha invertit una quantitat considerable ( 1829,34 euros) en
material de música i, en canvi, l'extraescolar de bàsquet té mancances com pilotes, xarxes de
les cistelles, línies de la pista mal pintades, etc. La Maite considera que el repartiment de
diners ha de ser més equitatiu.
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En Paco Arias puntualitza que la despesa en material de música era una partida destinada a un
projecte de l'escola i que, el que comenta la Maite, seria una despesa per una extraescolar. I
que aquest pressupost va ser aprovat en l'anterior assemblea.
L'Eli Antúnez comenta que el material de música que es va comprar no està relacionat amb la
extraescolar de música, ja que les guitarres de música les va proporcionar l'escola de música
que fa l'extraescolar. I que els diners del projecte d'escola es van destinar a música perquè
l'escola va fer aquesta demanda concreta.
La Maite González comenta que a ella li sembla bé que es compri material de música que
utilitzi tota l'escola però que considera que hi ha una desproporció respecte a les
extraescolars.
La Cristina Balaguer recull com a proposta pel curs que ve valorar a què es destinen els diners
de la partida de projecte d'escola. Si els pares consideren que s'ha de destinar a material
esportiu doncs es pot valorar. Recorda que els diners de la partida de projecte d'escola es
destinen també a allò que l'escola demana a l'AFA.
La Vicky Gutiérrez comenta que, a part del que demani l'escola a l'AFA, els pares també poden
dir a què destinar aquells diners.
La Cristina Balaguer diu que si, i que de cara a la propera assemblea s'haurà de valorar i votar a
què es destinen els diners de projecte d'escola, tal com sempre s'ha fet, i que totes les
aportacions o idees són benvingudes.
L'Asun Pulido planteja que potser les carències en el material de les extraescolars no té perquè
cobrir-les l'AFA sinó el Consell Esportiu. Agraeix però que l'AFA hagi fet la compra de pilotes de
bàsquet per a fer l'extraescolars (ja que el Consell Esportiu no en porta).
En Roberto González explica que igual totes aquestes carències s'haurien de reivindicar a
l'Ajuntament (la pintura de les línies, el tema de les cistelles, etc.). Comenta que recull les
queixes per plantejar-les a l'Ajuntament.
La Maite González pregunta pel canvi que s'ha fet per inscriure's a les extraescolars: els no
socis poden accedir pagant 15 euros. Diu que llavors no hi ha cap avantatge de fer-se soci.
Insinua que la quota de no-soci hauria de ser més alta ja que els no-socis es beneficien d'un
servei que no es veu compensat amb una quota d'inscripció de 15 euros.
El Manolo Ojeda diu que amb els 20 euros que paga el soci a l'AFA, el soci té més beneficis que
no pas el que no s'associa (festa fi curs, acollides, etc.)
En Paco Arias diu que aquesta qüestió ja s'ha votat i decidit.
La Maite González diu que ella a nivell personal no llegeix tota la informació i que com que la
votació s'ha fet online i no domina les tecnologies doncs no ho ha pogut tenir en compte. Diu
que no va bé fer les votacions online.
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La Susana de Jaime diu que tothom que ha vingut fins ara a apuntar-se a les extraescolars s'ha
fet soci. Ningú, de moment ha pagat els 15 euros d'inscripció.
L'Asun Pulido pregunta a on aniran aquests diners (15 euros) de les inscripcions. La Cristina
Balaguer contesta que als diners globals de l'AFA (com les quotes de socis).
La Nuria Muñoz comenta que el plantejament que hem de tenir com a AFA ha de ser global.
S'han de defensar coses pel benefici de tots i no només per allò que com a família individual
fem o ens repercuteix individualment.
La Cristina explica que el tema de votar online les quotes i la obligatorietat de ser o no soci per
a fer les extraescolars es va fer perquè, per motius d'organització (s'havia d'entregar el full amb
les extraescolars a les famílies amb temps) s'havia de fer abans de l'assemblea. Si ho
haguéssim decidit a l'assemblea de finals de maig no hauríem arribat a poder donar els fulls
d'inscripció a famílies al maig.
La Vicky Gutiérrez diu que ha trobat a faltar una assemblea prèvia per a valorar el tema d'obrir
les extraescolars a d'altres persones externes a l'escola. Que ella ho havia entès així, que
s'obrien a gent de fora de l'escola i que ho ha comentat a coneguts seus. Diu que si s'hagués
valorat en una assemblea podrien haver sortit més idees sobre com gestionar les extraescolars
en relació a ser soci o no.
La Cristina diu que per obrir-ho fora de l'escola (tipus com es fa al Prat de la Manta) cal
l'aprovació de l'ED. El que s'ha proposat només és que els no-socis de l'escola Paco Candel
també puguin fer extraescolars.
La Marta Richard intervé per dir que la Junta recull aquesta demanda i que el curs que ve es
portarà aquest contingut a l'assemblea per debatre-ho, si pot ser al primer trimestre i es
demana a la Vicky que participi amb aportacions sobre aquest tema. Es recull doncs la
necessitat de debat sobre les extraescolars.
La Cristina Balaguer passa a fer la presentació de les activitats dutes a terme des de la
presidència (veure annex 3 power point). Ressalta que de les coses que no s'han pogut fer hi
ha el Reglament Intern que s'engegarà a partir del setembre (a través d'una proposta
d'esborrany on tothom pugui opinar). També comenta que de cara al curs que ve es faran més
assemblees.
En Manel Blanco pregunta si l'activitat de cinema familiar quedarà fixa i proposa que es faci
també durant el cap de setmana. La Cristina explica que per a fer l'activitat " a la fresca" cal
demanar permís i que la activitat (dins del menjador o fora) continuarà sempre i quan hi hagi
persones que puguin encarregar-se.
3. Valoració del Pla de treball Junta 2015-2016 per comissions (45 minuts)
La Susana de Jaime fa la presentació de les tasques fetes a la Comissió d'Extraescolars (veure
Annex 3 power point). Informa que el Consell Esportiu no dóna material de cap tipus (enllaçant
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amb la qüestió plantejada per la Maite González) i que només porta patins per l'activitat de
multiesport.
L'Anna Martín comenta que s'ha d'anar amb compte amb el material que porten perquè ella
s'ha trobat que el seu fill anava amb patins de mida inadequada i sense proteccions en una
activitat extraescolar feta pel Consell Esportiu, en una altra escola.
El Manel Blanco comenta que si s'ha de fer hàndbol la pista no té les mesures reglamentàries.
La Núria Muñoz planteja que el Consell Esportiu rep subvencions i que el preu sigui econòmic
no vol dir que acceptem que el servei sigui "cutre".
La Maite González proposa d'informar que els patins els posa el Consell Esportiu perquè potser
així hi ha més gent que s'engresqui a fer l'activitat. En referència al karate (que es proposa
aquest curs que ve com a nova extraescolar) pregunta si tenim les instal·lacions adequades i
quina ràtio de nens s'acceptarà. Pregunta també que si hi ha un límit de places i cal anar a
sorteig, qui tindrà preferència el soci o la família que hagi pagat els 15 euros d'inscripció?
La Susana, després de presentar els resultats de l'enquesta de satisfacció respecte
extraescolars (veure Annex 3), informa de l’incident de les medalles. Es van demanar 90 i
l’ajuntament va entendre 50 i que no es van adonar fins el moment d’entregar-ho als nens.
La Marga Sobrino comenta que patinatge no s'ofereix a primària i pregunta què faran els nens i
nenes d'Infantil que al passar a primària vulguin continuar. La Susana explica que, normalment,
a 3r els nens ja no volen patinar i per això no s'ha fet la proposta de patinatge per primària.
La Marga comenta també que ha trobat que la setmana d'inscripcions és curta. El problema
que veu és que hi ha hagut poc temps entre que s'ha entregat la informació a les famílies sobre
les extraescolars i l'inici del període d'inscripció.
La Nuria Muñoz reitera que estaria bé tenir més termini entre l'arribada de la informació
(oferta d'extraescolars) i l'inici de la preinscripció perquè les famílies es puguin coordinar amb
altres lloc on també fan extraescolars. Comenta també que el fet que els nens i nenes de
l'escola facin la sortida (de la fi de jornada) pel pati fa que s'envaeixi espai d'extraescolars (el
pati o la pista on estan fent patinatge o bàsquet). Proposa que la extraescolars comenci a 3/4 (i
que mentre tant berenin) perquè doni temps a desallotjar el pati.
La Maite González diu que abans es feia així: les extraescolars començaven a 3/4. També
pregunta com es faran el curs que ve les extraescolars de pares (les activitats de pares) perquè
aquest curs hi ha hagut problemes.
La Marta Richard, vocal d'Acció Social, intervé per dir que això s'ha de debatre en una junta
primer ja que és un tema d'organització. La Maite pregunta qui gestiona les activitats de pares?
i si ho gestionaria extraescolars. La Marta explica que el problema està en que el Consell
Esportiu factura totes les activitats de cop (siguin de pares o de nens) i que per això, tot i que
és tasca d'Acció Social s'ha gestionat per part de la Susana de Jaime, d'extraescolars.
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L'Eli Antúnez fent referència al comentari de que hi ha pocs dies per a fer inscripcions diu que
s'ha de tenir en compte que les extraescolars les gestiona una comissió amb poques persones.
En Manel Blanco pregunta si s'ampliarà l'oferta d'extraescolars. La Susana respon dient que
aniran augmentant en base a les necessitats. En Manel pregunta què passa si ve un nen a fer
una activitat que mai abans havia fet, si aleshores s'obre un grup nou o no. La Susana li explica
que no hi ha problema en apuntar-se a una extraescolar que mai abans has fet, és a dir, per
entrar nou a una extraescolar. El que no es pot fer és apuntar-se a mitjans de curs a algunes
(anglès, etc) perquè ja tenen la dinàmica de grup engegada.
La Sonia Carrasco puntualitza que si es va eliminar la entrada a les extraescolars a 3/4 va ser
perquè els 15' per berenar es van acabar convertint en 30'. La Comissió d'extraescolars ho va
valorar i va veure que no interessava perdre el temps. Diu però que en les activitats que es fan
fora al pati té més sentit. Respecte les extraescolars/activitats de pares diu a la Comissió hi ha
poca gent treballant i que la Comissió d'extraescolars no pot assumir gestionar també les
activitats de pares. Comenta també que està molt bé fer propostes però que calen persones
que les duguin a terme, i s'apuntin a comissions, no només que les diguin en una reunió o
assemblea.
La Cristina comenta que en l'últim Consell Escolar es va donar el toc d'alerta perquè hi ha
classes que no tenen el suport dels pares acompanyants per anar a la piscina. Es va plantejar
explicar la situació (a l'assemblea, a la web si cal, etc.) i que si no hi ha pares caldria buscar
monitoratge amb el cost que això suposaria per les famílies.
L'Oscar Sánchez, representant de l'AFA al Consell Escolar, explica el tema. No es va parlar de
cap curs en concret sinó que es va dir, simplement, de fer una crida a les famílies.
En Miquel Parera comenta que, per exemple, els pares de 3r. no s'assabenten de com està la
llista d'acompanyants perquè no entren a escola.
La Nuria Muñoz comenta que està bé fer la crida però que també ens podem plantejar la
contractació d'un monitor i així no preocupar-nos d'aquest tema.
La Sonia Carrasco, també membre del Consell - representant de les famílies- explica que cal
tenir en compte que el monitor no entra al vestuari i, per tant, no ajudaria als nens a canviarse.
L'Eli pregunta, com a vocal de Comunicació, quina mena de difusió cal fer d'aquest tema (a la
web, etc.). La Sonia i l'Oscar coincideixen a dir que la que puguem: a l'assemblea, la web, etc.
Donant per acabat el tema de la piscina, Raquel Caballero intervé pel tema dels tallers de
cuina. Explica que ara es fa a través d'una empresa (La Plec). La Raquel expressa els seus
dubtes sobre que no s'ha fet distinció de preu entre soci/no soci, si s'ha de pagar al Juanmi o
no per la coordinació. Segons ella cal repensar quina comissió s'encarregarà del taller de cuina.
Planteja la proposta de que sigui la Comissió d'extraescolars qui ho assumeixi i que si cal ella
entrarà a la comissió però només per encarregar-se del tema dels tallers de cuina.
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Intervé en Roberto González per explicar - també és representant de les famílies al Consell
Escolar- alguns temes comentats. Diu que els pares que més fallen en l'acompanyament de
piscina són els dels grans. Hi ha grups però que no fan graella per apuntar-se i s'avisen via
whatsapp. I repeteix que al Consell es va dir que si no és funcional l'acompanyament per part
dels pares s'haurà de pagar quota.
La Rosi Soler comenta que el monitor no vestirà als nens i això és perjudici per les mestres.
L'Eli Antúnez pregunta si la quota, en cas de que no hi hagi pares, serà per tothom? I que si és
que si, que si us plau, s'informi de la situació.
La Nuria Ventura comenta que ella és delegada i que si ella no pregunta si fan falta
acompanyants ningú li ho diu.
La Marga Sobrino proposa posar una graella d'acompanyants general i que el pare/mare que
tingui disponibilitat acompany, independentment de que sigui el grup del fill/a.
L'Asun Pulido comenta que això és un tema que s'hauria de parlar en les reunions de classe
que fa l'escola (nota: així s'ha fet al llarg dels dies de les reunions).
En Miquel Parera també opina que en el dossier que ens dóna l'escola (de cara al curs que ve)
quedi clar aquest tema del acompanyament i de que si no es fa caldrà contractar monitor.
Comissió de Comunicació
La Rosi Soler explica les tasques que ha fet la Comissió de Comunicació (veure Annex 3 power
point). Comenta que sobretot si volem tenir un dvd del festival de Nadal hi ha d'haver algú que
estigui disposat a fer-lo. El curs passat (2014/15) s'està fent ara les còpies.
En Roberto González afirma que s'estan fent les còpies del dvd. Recalca que la Comissió de
Comunicació té molta feina.
L'Eli Antúnez intervé per dir que ella, com a vocal de comunicació, considera que ara no tenen
tanta feina perquè la resta de comissions envien la informació que volen que es publiqui de
manera molt clara i endreçada.
La Nuria Muñoz diu que s'ha sorprès quan ha vist el document d'autorització d'imatge pels
socis de l'AFA. Diu que fins ara quan sortien els nens en fotos o a la web es difuminava la cara
dels nens. Comenta que, com a associació, troba a faltar una assemblea o debat sobre si es pot
publicar foto dels nens o no. Proposa que es decideixi en assemblea o en un Reglament Intern
si com a Associació tenim / o hem de tenir la responsabilitat que suposa publicar una foto.
Pregunta: per què aquest nou full (el de dret d'imatge) no s'ha portat a assemblea?
En Paco Arias intervé per dir que aquesta autorització d'imatge ja sortia en els fulls d'alta de
socis dels cursos anteriors. Que l'únic que s'ha fet ara és posar-ho en un full apart perquè quedi
més clar. I, com a política general, es continuarà no publicant imatges de nens però, igualment,
cal tenir l'autorització/denegació de publicar imatge.
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En Roberto González comenta que també hem de tenir el dret d'imatge pel tema del dvd del
festiva del Nadal. L'Eli però diu que no, ja que es tracta d'una activitat escolar inclosa dins
horari escolar (l'escola ja té drets d'imatge). La Nuria Muñoz corrobora el que diu l'Eli.
Comissió de Festes.
La Mònica Fernández explica les activitats festes per la Comissió de Festes (veure Annex 3
power point). Agraeix a totes les famílies que han participat en totes les activitats, la seva
implicació.
La Nuria Muñoz demana de fer una assemblea per pensar en què fer, en relació al fet que no
vam recollir diners per Sant Jordi amb la venda de roses i vam perdre aquesta oportunitat.
La Monica explica que l'agenda d'aquest Sant Jordi passat estava molt apretada.
La Marta Richard diu que cal tenir en compte que la junta i el vocal de comissió poden tenir la
flexibilitat de decidir si alguna cosa no es fa per agenda o falta de gent. Com va passar amb el
candelero que va venir molt poca gent.
La Nuria Muñoz diu que el curs que ve Sant Jordi també caurà en festiu. Demana que es debati
si volem vendre roses o no. Proposa que encara que sigui en festiu, ho podem fer disfressats
(si cal) i fer-ho més festiu.
La Mònica Prades (persona que s'ha encarregat cada curs d'organitzar venda de roses) diu que
cada any s'ha trobat en que no hi ha gent disposada a posar-se a vendre roses i que ella ha
hagut de fer molts torns de venda.
La Nuria Muñoz diu que s'ha de debatre si aquesta activitat - la venda de roses- passa a la
comissió de teatre i que els diners obtinguts serveixin per autofinançar-se (acollides, decorats,
maquillatge, etc.)
La Marta Richard diu que des de teatre ja poden decidir, internament, si volen assumir aquesta
tasca de venda de roses. El que caldrà debatre és què es fa amb els diners obtinguts, a què es
destinen.
Comissió d'Acció Social
La Marta Richard exposa el power point (Annex 3) i continua dient que cal fer una valoració
sobre les extraescolars de pares i el taller de cuina. Explica que s'ha trobat amb una comissió
on hi ha diverses persones que fan coses i que ella ha de coordinar i unificar.
Explica que el dia del berenar solidari van arribar molts pastissos. Fa un agraïment.
També explica que la sortida de Padrins del riu va tenir poca participació i que la Coral i el
Teatre són activitats que agraden molt i que els pares n'estan molt contents.
Parla també del Bibliopati i explica que és una activitat que ofereixen pares en l'hora de pati de
l'escola.
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De cara al curs que ve, explica la Marta, es vol activar l'Hort escolar i també es volen fer
converses lingüístiques (dinamitzades amb l'ajut del CNPL) tal com es fan al Prat de la Manta i
que tenen molt d'èxit.
La Monica Prades diu de fer un English Coffee.
En Roberto González emfatitza el paper i la tasca de les persones que fan el Bibliopati dient
que són pares bibliotecaris que ho fan.
La Nuria Muñoz comenta que la Xarxa Clau permet (té un programa) fer converses en anglès
entre les famílies i també de català. I que sent de la comissió d'AS no sabia res de les converses
i que es volguessin fer amb Cpnl. Diu que li sap greu que no hi hagi hagut una assemblea
intermitja. Referint-se a la que estem fent avui, es pregunta per què no ha vingut gent? pel dia,
per l'hora?
La Rosi Soler diu que per l'assemblea anterior es va fer doodle per triar dia i encara es van
rebre crítiques perquè havia sortit dissabte.
La Marta Richard recull el que diu la Nuria sobre fer més assemblees i sobre l'assistència de
poca gent, i li pregunta si te una proposta de dia d'assemblea. Que de cara el curs que ve
podem canlendelitzar les assemblees i aixi la gent ho sabrà amb antel lació.
Comissió Volem Créixer
En Roberto González explica les accions de Volem Créixer (veure power point Annex 3).
Pel que fa a la reunió amb SSTT, explica que posaran els mòduls i una zona cimentada perquè
no entri tanta sorra del pati a les aules.
Comenta també les accions fetes des de la Xarxa Groga LH (a la seva web hi ha totes les actes:
https://xarxagrogalh.wordpress.com/actes/). En concret el document que es va entregar al
president Puigdemont i que el grup C's instava a la Generalitat en pregunta parlamentària a
que donin data per la construcció de l'escola.
Explica que s'ha tornat a impulsar els dimecres grocs i que si algú necessita samarreta groga
que es posi en contacte amb ell.
L'Eli li demana la informació per poder posar-ho a la web de l'AFA.
La Nuria Muñoz pregunta qui portarà el tema de la venda de xandalls. Diu que fa sis anys que
ho porta ella. Finalment però sembla que continuarà portant-ho ella.
L'Eloisa Molés demana que, si us plau, les persones que han comprat samarretes grogues i que
estan pagades que les passin a recollir. Que es faci un missatge dient que les té en Robert.
La Nuria Muñoz comenta l'acció que han fet a l'Ernest Lluch amb les samarretes grogues i que
ha sortit a LH Digital. Proposa de fer una acció similar a l'escola Paco Candel, amb les
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samarretes grogues, potser el primer dia d'escola. Avisar que es farà i que qui vulgui que
participi.
En Robert finalitza la seva intervenció dient que ara ens trobem en compàs d'espera a la
resposta que es donarà a la pregunta parlamentària de C's. I diu que VC es plantejarà què fer
de cara al curs que ve.

4.

Torn obert de paraula.

El torn obert de paraula s'ha anat fent al llarg de l'assemblea, amb les intervencions de les
persones que ho han volgut per demanar aclariments o per donar la seva opinió i/o propostes.
Acords:
·
·
·
·
·

S'aprova l'acta de la reunió anterior i les esmenes de la Nuria Muñoz.
S'acorda treballar amb el Reglament Intern a partir de principis del curs que ve. També
fer més assemblees i calendaritzar-les.
S'acorda que les famílies, a més de l'ED, poden intervenir a l'hora de buscar propostes
sobre com destinar els diners que l'AFA té en la partida "projecte escola".
S'acorda portar a l'Ajuntament la petició del tema de pista bàsquet (cistelles, línies del
terra, etc.)
S'acorda replantejar la Comissió d'Acció Social (activitats de pares, teatre i venda de
roses, tallers de cuina, etc.)

Sense més s’aixeca la sessió a les 19.15h , de la qual com a Secretària estenc aquesta acta.

La Secretària
Cristina Balaguer

La Presidenta
Berta Cardona
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