
DATA: Dimarts, 5 de febrer de 2019 
HORA: DE 17H A 18.45H 
LLOC: Biblioteca del Duran i Bas 
 
ASSISTENTS:  
Presidenta: Sònia Quer 
Vicepresidenta: Joana Casanova 
Secretaria: Isabel Alquézar 
Vocals: Jaume Guillem 

  Sonia Horcajada 
  Estefanía Navarro 
  Rocío Rodríguez 
  María José Rivera 
  Adriana Álvarez 
  Olga Castañer 

 
Ordre del dia: 

1. Resum de l’última reunió amb direcció. Actualitzar les respostes que          
quedaven pendents per part de direcció. Precs i preguntes.  

2. Comissió d’extraescolars. Estat de la qüestió. Actualització i balanç de les           
necessitats. Enquestes.  

3. Casal d’Estiu. Estat de la qüestió. Cal buscar una alternativa de cara a             
Setmana Santa.  

4. Comissió de Comunicació. APP. Estat de la qüestió.  
5. Comissió Reciclatge de llibres. Estat de la qüestió.  
6. Engegar la Comissió de Delegats de classe 
7. Comissió de Menjador. Estat de la qüestió.  
8. Resultats enquestes Fem Família 
9. Comissió de Festes. Estat de la qüestió. Calendari. 

 
 
ACTA 
 
La presidenta Sònia Quer proposa començar amb el punt dos de l'ordre del dia, les               
extraescolars. La Joana Casanova i l'Olga Castañer exposen a la Junta l'interès            
d'enviar a les famílies de l'escola un formulari en el qual es puguin valorar les               
extraescolars. L'objectiu és millorar el servei, rebre feedback i decidir si es fan             
canvis de cara a l'any que ve. Posteriorment la intenció és fer una reunió amb els                
delegats d'extraescolars. 
 



Des de la comissió d'extraescolars s'informa que s'està contactant amb l'Europolis           
per tal d'oferir en un futur no molt llunyà una nova activitat a partir de P4:                
Multiesport. Per tal de dur-la a terme s'hauria de traslladar l'activitat de dansa a              
l'Europolis. 
 
També s'està valorant la possibilitat d'augmentar les extraescolars del migdia amb           
dues ofertes més: robòtica i yoga. 
 
S'exposa que hi ha malestar general entre els pares dels alumnes apuntats a             
l'extraescolar d'anglès. Hi ha desconfiança i la sensació de no saber com valorar el              
que fan ni si aprenen. Es determina començar a buscar una escola alternativa que              
pugui oferir l'activitat en el cas que la valoració general dels formularis sigui             
negativa. 
 
Després de deliberar s'exposa la necessitat d'apujar preus per fer front a l'augment             
de sous d'alguns dels monitors. 
 
Sobre la reunió amb direcció se'n comenta el resultat: L'Eugeni no es podrà fer              
càrrec del control d'assistència que es demanava. L'objectiu del control era avisar            
als pares d'aquells alumnes que van sols fins a l'escola. S'intentarà buscar una             
alternativa però sorgeix el dubte de si realment aquesta iniciativa és prioritària pels             
pares. La direcció avança que estan a punt de posar en marxa una APP que en futur                 
pot fer aquesta funció.  
Per altra banda s'exposa la negativa de direcció de celebrar el sopar de sisè. Es               
decideix establir una llista de prioritats per tal de donar-la a conèixer a direcció. 
 
S'informa que la comissió de festes pretén fer una xocolatada solidària el 15 de              
febrer. S'aprova. La Joana informa que el David no hi serà aquest dia i s'haurà de                
reforçar la porta. 


