
REUNIÓ JUNTA GESTORA 
25 de gener de 2023 
 
Assistència: Cristóbal, Bernat, Aida (AFA); Raúl Martínez, Mariajo Aparicio, Esther Parull (direcció); 
Comissions: Natalia (Natura), Joan i Marta (obres), Laura (Comunicació), Patricia 
(Teatre/coeducació)) 
 
Ordre del dia 

1. Actualització estat del comandament 
2. Actualització procés participatiu 
3. Revisió condicions econòmiques ludoteca i acollida 
4. Seguiment del nou canal de comunicació 
5. Proposta Til·ler 
6. Extraescolars 
7. Altres 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 

1. Actualització estat del comandament 
Finalment el pressupost acceptat és de 1.200 €. Han aparegut a instal·lar el comandament aquest 
matí, però han tingut algun problema amb les caixes elèctriques. Estem a l'espera de què donin 
notícies de les dificultats identificades. 
 

2. Actualització procés participatiu 
Aquesta setmana ha finalitzat el termini de presentació de propostes, després d’ampliar el termini 
quinze dies.  
Hi ha un total de 14 propostes: 
 

  Idees Proposades   51,768.25 

 Comissió/Persona Descripció 
Import sense 
IVA 

Import amb 
IVA 

1 Natura 
Reg jardí i triangle, mànegues soterrades i 
programadors independents 3,290.00 3,980.90 

2 Natura 
Reg pista, mànegues elevades, jardineres de fusta, 
terra i plantes 3,690.00 4,464.90 

3 Natura 
Materials amb mànegues a vista instal·lada per pares 
de 6è - 453.00 

4 Xusa Tinkering (fustes per fer construccions amb les mans) 4,601.67 5,568.02 

5 Tània Equip de projecció pel Gimnàs 2,198.80 2,660.55 

6 Teatre 
Equipar l'escenari del Gimnàs amb un teló - proposta 
MÍNIMS 2,630.00 3,182.30 

7 Teatre 
Equipar l'escenari del Gimnàs amb un teló - proposta 
MÀXIMS 7,799.00 9,436.79 

8 Teatre Micros sense fils (4 uds) - 540.00 

9 Teatre Micros de solapa sense fils (4 uds) - 300.00 

10 Tània 
Escala d'alçada que permeti ascendir a alçades 
necessàries al gimnàs i exterior - 417.89 

11 Biblioteca Compra de llibres per la comunitat mitjana - 1,100.00 

12 Biblioteca Compra de llibres per la comunitat gran - 1,100.00 



13 Coeducació Xerrada prevenció abusos infantils - 200.00 

14 Escola Cortines exteriors 1a i 2a planta (enfosquidors) 18,181.16 21,999.20 

 
La valoració de les propostes es farà en una Reunió a part amb una comissió avaluadora formada 
per tal efecte.  
La comissió tècnica es reunirà dilluns 6 de febrer a les 19 h. 
La comissió tècnica queda oberta a la participació de tota la comunitat, es difondrà pel canal de 
Maquinoticies. 
Per votacions caldrà convocar Assemblea entre l’1 i 31 de març. 
 

3. Revisió condicions econòmiques ludoteca i acollida 
Cal actualitzar l’imprès de l’acollida i ludoteca que encara te les condicions COVID. Tampoc està 
recollit el descompte del 10% per famílies amb germans. 
 

4. Seguiment del nou canal de comunicació 
El canal té 225 adscrits de 280/300 famílies a l'escola. 
Hi ha algun problema en la distribució de notícies a través d'Instagram: 

- enllaços a inscripcions: no es poden posar a Instagram perquè és un canal obert. Els 
enllaços a inscripcions d'activitats pròpies de l'escola sempre aniran per Telegram. 

- alguns enllaços marca correu brossa (exemple: fil musical). Cal trobar solució. 
 

5. Proposta Til·ler 
Des del Til·ler proposen fer una Jornada/Xerrada informativa a les famílies que hagin de passar a 
l’ESO. L’escola està oberta a què es faci aquesta xerrada. Es posarà a disposició el gimnàs.  
Se suggereix fer un qüestionari previ o formulari d’inscripció per avaluar l’interès de les famílies, 
però pot quedar en decisió dels organitzadors de la Xerrada, igual que la proposta de data.  
 
 

6. Extraescolars 
Hi ha famílies que tenen infants fent extraescolars i no són socis de l’AFA. Segons els estatuts de 
l’AFA no és possible fer extraescolars si no ets soci, per tant, cal contactar amb aquestes famílies 
per avisar i entendre la situació. Es redactarà un correu per enviar a aquestes famílies a través de 
la comissió d’extraescolars. 
 

7. Altres 
Dijous, 23 febrer a la tarda, portes obertes de l’escola. 
 
Propera Junta / Assemblea 
Propera Junta gestora, queda fixada el dilluns 13 de març, a les 20 h.  
 
 
 


