ACTA 2: Reunió A.F.A 7 d’Octubre de 2013.
A Castelldefels a les 15:00 hores del dia 7 d’octubre de 2013 es reuneix l’A.F.A de
l’Escola Torre Barona. d’acord amb la convocatòria realitzada pel President amb el
següent:

Ordre del Dia:
1. Presentació dels membres de l’AFA
2. Festa de la Castanyada i vacant del Consell Escolar
3. Precs i preguntes

Resolució:

1. Breu presentació dels membres de l’AFA assistents a la reunió convocada.
Els assistents són: Marta López, Itziar Gorostiaga, Yolanda Sustacha, Mª Del
Mar Mayoral, Elisabeth, Raúl, Elsa, Eva Bou, José Ángel Ruiz, Helga
Sánchez, Eva Gutiérrez y Mº José.
2. En rel.lació a la Festa de la Castanyada, es comenta que s’ha de buscar al
magatzem de l’escola el material pertinent per asar les castanyes, es parla
també de que s’ha de convocar una reunió amb la Comissió de sisé per saber
de quina manera volen, en cas de que vulguin col.laborar, si volen fer
xocolatada com l’any pasta, ens hauriem de coordinar a fi de saber com ens
hauriem d’organitzar. Es fa constar la possibilitat de que no tota la recaptació
d’aquesta xocolatada sigui pels nens de sisé ja que hi han moltes coses per
fer a l’escola, donat aixó es fa constar que sel`s hi transmetrà a la Comissió
de sisé a fi d’intercanviar opinions amb ells i poder arribar a un acord adient
per ambdues parts.
3. Es torna a preguntar a la Tresorera pel tema del compte, i comenta que està
intentant solventar-ho amb l’entitat.
Es demana un calendari de reunions orientatiu i anticipat a fi de que els
membres de l’A.F.A es puguin organitzar i poder asistir a les reunions.

1

Queda convocada la següent reunió d’aquí en un mes el proper 7 de
Novembre de 2013 a les instal.lacions de l’ A.F.A , donat que es fixa una
periodicitat mensual de moment.

S’aixeca la sessió sent les 16:25 hores del dia assenyalat a l’encapçalament
del present acta.

President/a

Secretari/a
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