
REUNIÓ DE JUNTA DE JUNTA DE 26 DE SETEMBRE DE 2014 !!!
Assistents: Presidenta: Glòria Brunet, vicepresidenta: Lluïsa Quetgles, tresorera: Maribel 
Gómez, secretària: Mercè García-Amorena, vocals: Sílvia Porto, Antònia Riera, Maribel Borràs, 
Jose Gómez, Cati Fiol, Esther Salom. !!
PUNTS TRACTATS: !
1.- Organització escola matinera. 

S'exposa la demanda de les monitores de poder accedir a recollir pilotes 
devora el pati d'arena. Demanar a l'escola si algú pot accedir per recollir pilotes. 

L'Escola registra incidències d'infraestructura a l'Ajuntament cada setmana. 
Material matinera: na Sílvia farà mail (que passarà a na M.Lluïsa) i Whats 

app per enviar als socis i demanar aportació de material per l’escola matinera. 
Sílvia demanarà contractes del 2013 a en Juanjo de les monitores. 

Sobre l'augment de sou, es decideix que sigui segons conveni. S’ha que 
demanar a la gestoria. 
  El tipus de contracte no es pot modificar: no es pot fer canvi a fixes discotinuus 
perquè aquests tipus de contractes estan lligats a serveis determinats, botigues, hostaleria... A 
part tampoc podrien tenir tres mesos de vacances.  

S'anul·larà el compte bancari de l'escola matinera. S'ingresarà al compte 
corrent de socis i extraescolars. !
2.- Bases de dades d’extraescolars: N’ Antònia se n’encarregarà. !
3.- Reunió amb nou equip directiu de l’escola:  

Està pendent de fer la transferència de doblers de l’APIMA pel reciclatge de llibres de 
l’any passat, per error. 
 Dèficits d’extructura de l’escola: l’escola ha passat informe dels dèficits que hi ha, 
amb fotos. 
 El menjador s’hauria de pintar, si no ho fa l’ajuntament hi ha la proposta de fer una 
diada de pares per pintarlo. 
 Hi ha aprovat un pressupost de 2 millions per reformar l’escola: es podria crear una 
comissió on hi hagi pares i mestres per donar la nostra opinió. 
 A les 17 h quan surtin els nins i baixaran per les escales i fins després de que surtin els 
nins els cotxes no han de pujar. 
 Si hi ha famílies que tenen ordinadors a partir del 2008 que no fassin servir, a l’escola 
serien molt útils, si els volen donar. !
4.- Unificarem els 2 comptes corrents. Hi ha rebuts de l’any passat que no es varen arribar a 
passar. Es passaran aquest curs en quan poguem, quan haguem aconseguit organitzar aquest 
curs. Entre l’1 i el 5 de cada més hem de tenir les dades per poder passar els rebuts a 
continuació en els propers dies. Proposta de domiciliar les quotes de socis. Mirar com està el 
conveni amb l’ajuntament. !
5.- Possibilitat de montar un “camí escolar”. 
  !!!!!!
Glòria Brunet       Mercè García-Amorena 
La presidenta        La secretària.


