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REUNIÓ de JUNTA 18 de Novembre de 2019 

Assistents (7): Georgina Gómez, Meritxell Delgado, Eva Pujadas, Eva Sabrià, Laia Amela, Raquel 

Rodríguez i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 20:15h. 

1. Lectura de l’ordre del dia. 

- Festa Solidària 

- Gots reutilitzables 

- Comissió comunicació 

- Marató 

- Temes pendents  

- Torn obert de paraula 

 

2. Festa Solidària 

Farem el berenar on qui vulgui porta pastís, hi haurà te, i armari solidari. Falta comprar sucs, anirà la 

Eva Sabrià. Meritxell proposa preguntar al Carrefour si es pot fer comanda online i pagar transport. 

Farem pinta cares. Cal veure qui es pot encarregar. Caldrà organitzar la roba el mateix divendres i si 

cal la tarda abans... La donació serà voluntària. Posarem pots on posar els diners recollits.  

            Caldrà algú per muntar la música. Farem un recompte de pastissos a través del grup de delegats. 

            Farem recordatori al whatsapp.  

            Al grup de festes demanarem qui pot participar.  

Parlat amb la Pilar si podem entrar a dins a sala polivalent a fer part de les activitats. 

 

3. Gots reutilitzables 

Pendents del logo. Quan estigui triarem el model i la gestió. La propera festa serà el carnestoltes. A 

la propera reunió definirem tot plegat. Propostes de moment:  

- mirar si hi ha gots compostables 

- regalar el primer got. Després es vendran, en principi a 1€. 

- Logo: si no el podem tenir, podem mirar el preu de que ens facin disseny.  

- Pressupost a botiga impremta del costat escola. 

 

4. Comissió de comunicació 

El divendres es reuneixen la Pilar, la Georgina i la Mar per parlar de com fer millores en la 

comunicació. Si algú es vol apuntar, endavant. O si es tenen idees es poden compartir. 

 

5. Marató 

Hi haurà activitats esportives, gimcanes, activitats per nens i nenes i una xerrada sobre malalties 

minoritàries. Hi ha una grup que està organitzant tot plegat, si algú està interessat ho pot fer saber 

per entrar-hi. La majoria d’activitats serien el diumenge 15 a la Lió. Passarem als grups  per 

demanar voluntaris i per fer difusió.     
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6. Temes pendents 

Es repassen i es deixen pendents ja que no hi ha les persones qui van fer les demandes. 

 

- Política i escola. Pendent. 

Que la política quedi exclosa de l'escola. 

- Pilotes de futbol i bàsquet. Defensa de les pilotes. Pendent. 

             -Imatge corporativa de l'AFA. Concurs de logo? Pendent.  Tot i així creiem que ja tenim el dofí actual 

que de fet volem posar als gots i que per tant no caldria concurs. A més el curs que ve seran els 50 anys del 

cole i pot ser que surti alguna proposta de l’escola. 

 

- Festa de la Primavera. Pendent. 

Absència de la revisió del caràcter solidari. 

 

7. Torn obert de paraula. 

- Bock and Roll. Per la festa dels 50 anys es podria fer i si tenim logo, amb logo. 

- Ja s’ha fet instància per treure la zona de plantes del davant.  

 

Propera reunió: Dimarts 14 de gener 20h.  

 

Finalització a les 21:15 h. 


