
 
 

ACTA JUNTA, 14 DE FEBRER DE 2022 
 
 
 

Assistents: Ana Claur, Gloria, Boaz, Mireia, Lali, Emilliana, Jandro, Cristina, Marta, Anna, Elena, 
Pau Cabarrocas 

 

  Comença la reunió a les 21:10h 

Punt 1. BIblioteca 
 

Aprovem per majoria la concessió d’un pressupost extra de 2400€ per la compra d’estanteries per la 
biblioteca. Demanem  a la Comissió que ens facin arribar la factura el més aviat possible. Es pagarà 
directament al proveeïdor. 
 
La Comissió ens informa que el·laboraran un projecte a llarg plaç per millorar la iblioteca i que el presentaran 
a la Junta més endavant per veure opcions de finanament. 

 
Punt 2. Setmana del bosc 
 
La Direcció ens ha informat que el dia 29/04, com a cloenda de la Setmana del Bosc, es preten inaugurar també la 
reforma del pati feta per Milanta. A través de la Comissió de Bosc es coordinarà a les families per tal que puguin 
participar en el projecte. 

 
Punt 3. Convivencia 2on. 6è 
 
Acordem deixar per escrit en els estatuts de la comissió de Convivència que les families vulnerables rebin ajuts per 
participar a les acivitats de pagament de les festes de 2on i 6è. 
 
Punt 4. Recollida Aliments. Ucraïna 
 
Una familia de l’escola  s’ha posat en contacte amb la Direcció per tal de fer una crida per ajudar econòmicament a 
una entitat que treballa sobre el terreny. Des de l’AFA acordem donar-hi suport. Demanem més informació sobre 
l’entitat.  
 
Punt 5. Tresoreria 
 
Estem pendents de realizar una gestió amb Arquia per tal de portar a terme els pagaments endarrerits.  

 
Punt 6. Precs i Preguntes 
 
Acordem demanar a les families que portin mascaretes extra per no acabar amb les existencies de les mascaretees 
de l’escola.  
 
Ens informen que l’Albert deixarà la seva responsabilitat en el Club DMS.  
 
Debatim sobre la moderació del grup de whatsapp de delegades. Veiem necessari tornar a informar sobre el bon us 
del grup. 
 
Pau Cabarrocas Garcia 
 
Secretari. 

 
 
 


