REUNIÓ JUNTA AFA (virtual)
DIA: 28 de setembre de 2020 (21:00)
Assistents: Alejandra Jiménez, Montse Solsona, Sònia Asensio, Joana Ribera, Anna Bayà, Susanna Canto, Anna
Vilaseca, Gemma Moncunill, Núria Falcones, Núria Roca i Jose Garcia.
1.- TOTS SOM AMPA:
- L’origen del grup era per fer mans.
- Es proposa fer un missatge informatiu al grup conforme ja no serà un grup per demanar mans i que a partir
d’ara els voluntaris es demanaran per voluntaris. També recordar que la gent que no surti dels grups de curs.
- Revisar el missatge que tenia la Montse per veure si es podria aprofitar una mica i passar-lo a voluntaris.
- Enviar també un missatge a través de voluntaris per demanar si algú vol formar part d’alguna comissió.
Llençar-ho paral·lel al missatge de Tots som Ampa per fer consciència del nou funcionament.
2.- DESPATX (Sònia):
-

Gestió del gel per extraescolars. Demanar a l’escola si podem fer servir el gel de l’escola, si no demanar si
volen col·laborar.

-

Lliure disposició. Preguntar primer a l’escola i al Maure. Si és que si la setmana que ve a famílies per
veure si hi ha necessitat remarcant que si no es pot fer per nombre de nens/ grups estables/etc. no es
farà.

-

Teatre: Tot com el curs passat però l’obra de final de curs es proposa que sigui gravada.

-

Anima’ns vol que els seus monitors portin armilles. Com que la resta no en porten es dirà que és una
bona idea de cara a quan tinguem diners però que volem que tots vagin iguals.

-

Dos pares de P3 no volen que els seus nens portin mascaretes. Se’ls comunicarà que si no ho volen que
no els apuntin.

-

Els extraesscolars exteriors (pol i esport joc) sense mascareta.

-

No cal fer loteria perquè no és bon moment. Sembla que les colònies no estan contemplades. Igualment
es preguntarà a l’escola per si de cas.

-

Loteria de 6è de l’any passat: Fer vals amb codi aleatoris amb els noms i quantitats de cada un.

-

Per l’extraescolar de patinatge s’hauran de portar els patins a la classe. Cal avisar a les famílies.

3- CARTA REUNIÓ SERVEIS TERRITORIALS
-

Es fa la carta per tenir un compromís per escrit, per demanar un acord.

-

La carta es passa a l’Àngels i a la Caterina de Fapac. Després a serveis territorials i que ho facin arribar als
implicats.

Finalitza la reunió a les 23:30h

