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AFA ESCOLA PUIG DE LES CADIRETES

Acta número: 03/17-18

AFA ESCOLA PUIG DE LES CADIRETES

afa.puigdelescadiretes@gmail.com

www.facebook.com/afapuigdelescadiretes

www.afapdlc.wordpress.com

Tuiter@AFAcadiretes

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

Vendrell, Paloma Sánchez , Mònica Jurado i Vanesa Velasco.

Punts Ordre del dia:

1. Xandalls i bates

2. Inversió escola

3.  Loteria Nadal

4. Festa de Nadal

5. Tallers de Nadal

6. Actes

1. Xandalls i bates

A partir d'aquest mes la venda de xandalls i bates serà  segons demanda via e-mail. S'ha fet repàs de l'estoc que hi havia i es 

procedirà a fer comanda de bates que falten.

2. Inversió escola

L'escola demana a l'AFA 14.850€. La junta decideix donar 6000€ destinats als ordinadors de la segona planta, bibliopati, 

material d'investigació de ciències i matemàtiques, material esportiu, eines per l'hort, material didàctic de llengua anglesa, 

equipament per psicomotricitat i per les biblioteques d'infantil i primària. A part farà una donació de 1000 € amb diners del 

compte del menjador per comprar material per crear un ludopati per primària. Es demanarà aportacions als pares pels 

racons de passadís.

3. Loteria de Nadal

La junta decideix no vendre loteria aquest any per Nadal. Si algú en vol comprar el número de l'escola, el venen a 

l'Administració Merche de Girona.

4. Festa de Nadal

La venda de tiquets de la xocolatada de Nadal, del dia 22 de desembre a la tarda, es farà la setmana de l'11 al 15 de 

5. Tallers de Nadal

Es decideix no fer tallers de Nadal aquest any.

6. Actes

La secretària proposa no passar les actes per mail a les famílies. La poca assistència de socis a l'Assemblea General del 20 

d'Octubre demostra el poc interès de les famílies en conèixer que fa l'AFA. Per aquest motiu, s'acorda penjar-les al bloc de 

l'AFA. Qui estigui interessat, allà les pot consultar.

Xell farà una circular per informar a les famílies.

La pròxima reunió és dilluns 04/12/2017 a les 20.30h, esteu tots convidats i animeu-vos a col·laborar!!!

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


