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CONVOCATÒRIA 4a REUNIÓ MENSUAL JUNTA AFA CURS 2021 - 2022

Dia:
16 de Desembre de 2021
Hora: 21.00 – 22.30h.
Lloc: Telemàtica
Assistents: Maria, Laura, Sandra, Mercè, Irene, Juanjo, Noa, Àlex.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació acta anterior.

Sense esmenes, acta aprovada.
2. Tresoreria.

Sense noves informacions. S’ha treballat en el tancament econòmic de l’any anterior i la
presentació dels pressupostos que s’ha presentat a l’assemblea anual per al proper 2022.
3. Comissió d’Activitats Extraescolars.

Dinàmica habitual de funcionament, sense incidències.
4. Comissió Menjador i Acollides.

Sense novetats respecte reunions anteriors. Es fa recordatori de crida per persones voluntàries
per treballar alternatives a l’actual empresa de menjador.
5. Comissió de Festes.

Finalment el festival de nadal queda suspès per les restriccions i la situació sanitària. Cada classe
grava el seu ball i es fa arribar a les famílies. A més, s’organitza un petit mercat de nadal que
permetrà als infants, organitzats en grups bombolla, oferir les seves manualitats i recaptar els
donatius per la marató. També en aquest mercat es preveu poder fer venda dels números per la
panera de nadal que ha donat Ausolan. Es proposa que es puguin extreure un parell de números
de reserva per si de cas no surt guanyador/a.
6. Comissió de Llibres.

-7. Comissió Biblioteca.

-8. Comissió de Comunicació.

-9. Coordinació de delegats.
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10. Comissió per a la Diversitat – Famílies – Aquí prou Bullying.

Es fa votació per acordar el millor dia per organitzar la xerrada de Comunicació no violenta
adreçada a les famílies, el dia proposat és el 24 de Gener, sempre que les circumstàncies ho
permetin. S’acorda que la comissió facilitarà a Comunicació la informació més rellevant per
poder organitzar la difusió.
11. Comissió de Benestar a l’escola.

Des de la comissió s’està treballant amb la cooperativa A voltes per el pressupost vinculat a
ampliar zones verdes al pati, es valora també poder sol·licitar a la mateixa empresa una
proposta vinculada a les ombres atès que no estem rebent pressupost de la primera empresa
que havíem contactat per instal·lar tendals al pati i agilitzar el treball per tenir zona d’ombres de
cara a la primavera – estiu.
12. Reunió AMPA-Direcció escola.

El passat 15 de novembre es va celebrar el Consell Escolar on es va donar la renovació de
membres. Temes que van sorgir generant cert neguit en la comunitat educativa teníen a veure
amb l’entrega d’ordinadors per a sisè. Es tracta d’ordinadors facilitats per el departament que
s’entregaran de forma individual a cada alumne de sisè; algunes famílies qüestionen aquesta
mesura i mostren certa preocupació per l’ús que se’n pugui donar vinculat a la cura de
l’ordinador.
Un altre de les qüestions que generen cert neguit són les dificultats que es troben des del
professorat per fer la formació híbrida quan tenen alumnat confinat a casa i que està connectat
de forma virtual i alumnat que es troba presencialment a l’aula.
13. Precs i preguntes.

Una qüestió que amoïna a les famílies i que es comparteix té a veure amb la festa de sisè de final
de curs, atesa la dificultat dels últims anys en context de pandèmia es posa sobre la taula la
importància de poder planificar i portar a terme un bon comiat per l’alumnat de sisè que
finalitza la seva estada al centre. Es conclou que es tractarà amb direcció per tal de garantir que
la festa es pugui fer.
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