DATA: Divendres, 22 de febrer de 2019
HORA: 17H
LLOC: Biblioteca del Duran i Bas
ASSISTENTS:
Presidenta: Sònia Quer
Tesorera: Vera Marine
Secretaria: Isabel Alquézar
Vocals: Jaume Guillem
Sonia Horcajada
Adriana Álvarez
Olga Castañer

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Votació del protocol a seguir en cas de vaga.
Casal d’Estiu i Setmana Santa. Estat de la qüestió
Comissió de Comunicació. APP. Estat de la qüestió.
Comissió Reciclatge de llibres. Estat de la qüestió.
Comissió de Menjador. Estat de la qüestió.
Comissió de Festes: Sant Jordi i FESTAFA

1. Votació del protocol a seguir en cas de vaga.
Després de més d’una hora de reflexió i intercanvis de punts de vista, s’aprova un
protocol d’actuació que passa per establir uns serveis mínims amb personal
voluntari de l’AFA. La idea és aplicar-lo a totes les vagues i sempre que sigui
possible. Si no hi ha pares i mares suficients per oferir uns mínims amb garanties de
seguretat, se suspendria tota l’activitat. S’acorda traslladar el protocol a direcció per
acordar mesures per si s’acaba donant aquesta situació.
2. Casal d’Estiu i Setmana Santa. Estat de la qüestió
L’Adriana explica que només hi ha 15 famílies interessades i que les empreses que
ho organitzen demanen un mínim de 30 inscripcions. Han estudiat fer-ho amb
personal contractat, és a dir, amb monitors nostres, però es descarta com a opció
viable i de qualitat donada la baixa demanda.
3. El Jaume exposa que l’eina ja està acabada i que ja està en condicions per fer
una DEMO a la resta de membres de la Junta. S’acorda posar-la en marxa per Sant
Jordi.
La resta de punts queden ajornats a la propera convocatòria.

***A dia 7 de març, aprofitant la primera demo de la APP, s’acorda en Junta
traspassar a l’Ester algunes tasques de coordinació d’extraescolars per alliberar la
Joana. S’acorda pagar-li com a hores extra el que queda de curs i revisar el seu
contracte al setembre. S’acorda també destinar 1.500 euros del pressupost
d’enguany a renovar el material de Canguroteca, tant el que fan servir al menjador
com el que treuen al pati. La Junta dóna el vist-i-plau a la proposta de la Comissió
de Festes de modificar el model de FESTAFA: el 15 a la tarda es reserva per a les
exhibicions d’extraescolars i el 16 al matí per la FESTA, amb l’empresa Plus Arts. El
pressupost estimat per tot plegat és de 5.000€.

