
 

 

Associació de Famílies Bordeta Sant Medir 

C01- Barcelona 30 d’abril 2021 

 

 

 

Ens posem al dia? 

 

Benvolguda comunitat Proa, 

 

tots els nous membres de la Junta actual estem 

molt il·lusionats treballant per l’escola. 

Estem posant-nos al dia des de tots els estaments 

per tal de conèixer la totalitat del funcionament de 

l’escola i poder contribuir en la millora contínua de 

la Comunitat Proa. 

 

Hem començat a desenvolupar diferents Grups de 

Treball en funció de la diversitat de necessitats 

existents i de noves, per tal de potenciar la 

participació de tota la comunitat. 

 

A continuació us detallem els GT que voldríem 

activar i la persona de contacte de cadascun 

d’ells: 

 

 

 

 

 

 



  

GT Sostenibilitat i emergència climàtica 
Anna Morillas - amorillas.j@escola-proa.cat 

 

 

GT Extralectives  

José Manuel Gómez - jmgomez.j@escola-proa.cat 

 

 

GT Ingressos Addicionals  
Carlos García - cagarcia.j@escola-proa.cat 

  

 

GT Comunicació  
Marta Burrel - mburrel.j@escola-proa.cat 

 

 

GT Inclusió    
Carles Martínez - camartinez.j@escola-proa.cat 

 

 

GT Aliances  
afbsm@escola-proa.cat 

 

  

GT Convivència  
afbsm@escola-proa.cat 

 

 

GT Disseny Línia Gràfica  
Laura Vicente - lvicente.j@escola-proa.cat 

    

    

Us animem a formarUs animem a formarUs animem a formarUs animem a formar----ne part!ne part!ne part!ne part! 



Com que pel mail, ja rebeu moltes informacions del 

dia a dia de l’escola, us convidem a obrir el canal 

de Telegram, La Pissarra de Proa. 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/joinchat/V3Kblo1XKr2ufkb1 

 

On puntualment estareu informats dels diferents 

GT i de les novetats que s’hi van treballant, entre 

d'altres informacions d’interès general. 

 

 

 

 

 

Us recordem que per posar-vos en contacte amb 

la Junta podeu fer-ho a través de: 

 

 

 

 

● l’email: afbsm@escola-proa.cat 

 

● O bé presencialment, els dijous, un membre 

de la Junta, estarà treballant des de l’escola per 

atendre personalment qualsevol tema que ens 

vulgueu traslladar. Agrairem que ens demaneu cita 

prèviament a través del nostre email. 



Aitor Calvo 
PRESIDENT 
acalvo.j@escola-proa.cat

Cristina Garcia 
VICEPRESIDENTA 
cgarcia.j@escola-proa.cat

Veronica Gonçalvez 
TRESORERA 
vgoncalves.j@escola-proa.cat

Ana Hernández 
SECRETARIA 
ahernandez.j@escola-proa.cat

Anna Morillas 
VOCAL 
amorillas.j@escola-proa.cat

Sandra Pèlach 
VOCAL 
spelach.j@escola-proa.cat

Carles Martínez 
VOCAL 
camartinez.j@escola-proa.cat

Gemma Adell 
VOCAL 
gadell.j@escola-proa.cat

Marta Burrel 
VOCAL 
mburrel.j@escola-proa.cat

Sebas Idelsohn 
VOCAL 
sidelsohn.j@escola-proa.cat

Albert Gambús 
VOCAL 
agambus.j@escola-proa.cat

Carlos García 
VOCAL 
cagarcia.j@escola-proa.cat

Jose Gómez 
VOCAL 
jmgomez.j@escola-proa.cat

Laura Vicente 
VOCAL 
lvicente.j@escola-proa.cat

● També podeu posar-vos en contacte 

personalment amb cada membre de la Junta a 

través dels següents @ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

  

  

   

 

 

 

Moltes gràcies!!! 


