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Cafeteria
Comissió Extraescolar
22/09/2016
17:00-18:00h
Cristina Valero, Sara Garrido i Marta López
Ordre del dia

1. Reorganització de la comissió
Desenvolupament de la reunió

L’Antonio Ezpeleta deixa la comissió i entren dues persones noves, la Sara
Garrido i la Marta López.
Cristina Valero explica els objectius i funcionament de la comissió, destacant:
1) Missió: Promoure una oferta d’activitats educatives i integradores fora de
l’horari lectiu pels nens i nenes de l’Escola Pràctiques.
Objectius:
- Col·laborar amb l’Associació Esportiva L’Eixample en la planificació de les
activats extraescolars, el servei d’acollida i el Casal d’Estiu. Es realitzen
dues reunions a l’any, al novembre i al febrer, en la que assisteix algun
membre de la comissió i la Cristina Arteta i la Cris Gallego per part de
l’Eixample.
- Col·laborar amb l’Escola de Música A Tempo en la planificació de l’activitat
de la Coral. Es revisa el mail que l’Escola proposa enviar ales famílies per
informar de l’activitat i formalitzar les inscripcions. Es reflexiona sobre el
criteri d’inscripció de prioritzar els nens que participen del projecte de
música. Es fan esmenes en aquest sentit en el comunicat proposat per
l’Escola. Es valora convenient mantenir una reunió de coordinació amb A
Tempo per l’activitat de la Coral (inscripcions i valoració de funcionament).
- Donar suport en la organització d’altres activitats que es puguin proposar
des de les famílies.
- Atendre a les famílies en temes de les activitats extraescolars.
2) Servei d’acollida: Es comenten les queixes que han fet algunes famílies per
l’augment del cost del servei i la justificació que fa l’Associació L’Eixample,
proveïdora del Servei. S’acorda que es pugui recollir informació sobre el canvi
de quota per explicar a les famílies..
3) Reorganització de la comissió per àmbits de responsabilitat. Cristina Valero
(extraescolars), Sara Garrido (servei acollida), Marta López (Coral).
4) La Cristina Valero farà la presentació de les noves incorporacions a les entitats
proveïdores perquè puguin ser responsables de l’àrea assignada.
Finalitza la reunió a les 18.00 hores.

