
REUNIÓ JUNTA AFA (virtual) 

DIA: 15 de setembre de 2020 (21:00) 

Assistents: Alejandra Jiménez, Montse Solsona, Sònia Asensio, Fina Núñez, Joana Ribera, Anna Bayà, Susanna 

Canto, Belén Molina, Anna Vilaseca, Montse Senserrich,  Gemma Moncunill 

1.- SÒNIA (actualització de la situació): 

-  La ludoteca al matí no funciona. Al matí falta gent. L’Ester només té temps de prendre temperatura. A partir 

de dijous que comencen P3….què fem? - > Temperatura es pren directament a l’aula i 1r i 2n poden anar sols 

a psico. Deixar una mica de temps que els monitors s’adaptin. 

- Al les 11:50 i les 16:50 les monitores arriben a menys 10 voluntàriament a recollir nens petits i fins l’hora en 

punt no arriben a darrere, hi ha mestres que no els hi agrada. Deixar-los a menjador és complicat perquè 

ningú sap per on i on ha d’anar. Permisos…. - > La solució sembla que és demanar que ens deixin el gimnàs 

per anar centralitzant nens amb un responsable de l’escola durant els 10 minuts fins l’hora en punt perquè 

cada monitor reculli els nens que ha de tenir.   

- Les recollides es proposen de fer-les totes per darrere, tant al migdia com a la tarda.  

- Ludoteca: els tiquets s’hauran de comprar amb paquets de 10 tiquets (25€) abans d’anar-hi i que no s’hagin 

de fer recompte després de la setmana. 

- Extraescolars que es donen de baixa. Com es gestiona? Es proposa enviar uns correus generals explicant 

que no es poden fer i les propostes a les que opten. Deixar un parell de dies de marge i en el cas que no 

contestin fer trucades. Fer un recordatori per voluntaris de comunicació.  

- També es proposa començar el dia 5 d’octubre. Així tenim 5 dies de marge. 

- Sala Covid. L’escola no vol cedir espais… Un possible lloc d’aïllament pot ser el vestuari. 

- Rebuts octubre, potser no es poden girar. La gent va molt a última hora i hi ha molta feina a reorganitzar. 

Potser es girarà octubre i novembre junts.  

- Recordar a les famílies que els extraescolars un cop s’ha girat el rebut no es canvia res. L’extraescolar s’ha de 

mantenir i pagar almenys durant el trimestre. Informar també que si un grup es confina no es retornen els 

diners. 

- L’escola no vol nens sols a dins. Demanen el Pla d’Obertura per ja i no està a punt. 

- La Sònia no pot assumir tota la responsabilitat de tot plegat...  

- Quota: ha d’estar pagada per fer extraescolars. Està actualitzat fins avui però hi ha gent que encara s’està 

apuntant… 

- La mare que demana jornada intensiva li direm que envïi un correu a AFA o que contacti amb inspecció que 

ja li dirà què ha de fer. 

2.- EXTRAESCOLARS : 

- Respirem: Fa una mica de respecte el covid i l’Emma ha demanat de fer pausa aquest any. 

- Repàs d’espais i extraescolars. 



3- RESPOSTA DE L’ESCOLA A LA CARTA 

- Ha sigut descafeïnada, sembla que no s’han posat al lloc de les famílies. 

Finalitza la reunió a les 00:00h  


