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AFA ESCOLA PUIG DE LES CADIRETES

Acta número: 01/17-18

8. Web nova

8. Web nova

afa.puigdelescadiretes@gmail.com

www.facebook.com/afapuigdelescadiretes

www.afapdlc.wordpress.com

Tuiter@AFAcadiretes

Assistents: Elisa Mel, Xell Rodrigo, Belén Cintas , Dolors Hernández, Paloma 

Sánchez , Mònica Jurado, Vanesa Velasco i Maite Grañó.

Punts Ordre del dia:

1. Data Assemblea

2. Taller Crèixer en família

3.  Venda xandalls i bates

4. Inversió escola

5. Campanya recollida joguines

6. Boisa

7. Extraescolars

9. Castanyada

1. Data Assemblea

Es decideix que la data de l'Assemblea general serà el 20 d'octubre del 2017 a les 20.30 h. Es demanarà a Plagesport el pica-

pica posterior a la reunió pels assistents

2. Taller Crèixer en família

Properament comença el taller Crèixer en família per a pares i mares de l'escola i de fora.

3.  Venda xandalls i bates

De moment es decideix no demanar més xandalls, per intentar vendre l'estoc que hi ha.

4. Inversió escola

L'escola presenta el pressupost que demana a l'AFA per a la compra d'ordinadors per la 2ª planta, llibres de biblioteca de 

cicle, material d'experimentació i ciències entre d'altres coses. La tresorera farà l'estat de comptes del curs passat i la 

previsió d'aquest curs 2017-18, per poder decidir quina quantitat donar a l'escola.

5. Campanya recollida joguines

Es decideix col·laborar en la campanya de recollida de joguines de la creu Roja en agraïment a haver-nos cedit l'ambulància 

el dia del pedal de l'any passat. Es recolliran del 6 al 10 de novembre. Mònica farà el cartell informatiu.

6. Boisa

L'anterior empresa del menjador, Boisa, continua sense tornar els diners del cànon. L'AFA intentarà resoldre-ho amb el 

servei jurídic de la FaPac.  

7. Extraescolars

La comissió d'extraescolars farà una reunió amb els monitors de les extraescolars per coordinar el bon funcionament 

d'aquestes.

S'ha fet una web nova de l'escola amb un enllaç per entrar a la página de l'AFA.

9. Castanyada
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Es decideix que aquest any per la castanyada cada nen porti les seves castanyes ja tallades de casa. 

La pròxima reunió és l'assemblea general, divendres 20/10/2017 a les 20,30h, esteu tots convidats i animeu-vos a 

col·laborar!!!

Secretària de l’AFA de l’escola Puig de les cadiretes.

 Dilluns 19/09/2017


