REUNIÓ JUNTA AFA (virtual)
DIA: 8 d’octubre de 2020 (20:30)
Assistents: Montse Solsona, Sònia Asensio, Joana Ribera, Anna Bayà, Alejandra Jiménez, Susanna Canto, Fina
Núñez, Gemma Moncunill, Núria Falcones, Núria Roca, Belén Molina, Cris Cuadros i Xavier Teixidó.
1. - DESPATX (Sònia):
- La Gràcia (anglès de 4t) de 4t té molts nens de diferents nivells, són 19 nens, potser es pot desdoblar, cal
parlar amb Partner a veure si té monitors. Es separarà per classes, A+B i C+D+E.
- Hi ha queixes a P4 pels teatres perquè els de P5 fan teatre i els de P4 no. Com que estan en un mateix grup
els nens no ho entenen. Cal saber a quins grups van perquè no coincideixin tots en un mateix grup i si queden
repartits es contactarà amb les famílies per donar-los l’opció d’anar amb el grup de P5.
2.- REUNIONS P3:
-

Hi va haver una reunió però es va explicar tot amb 2 minuts. Algunes famílies es senten POC informades.
Demà s’enviarà la carta informativa que es va fer pel Xavi Teixidor adaptada a totes les famílies. Es proposa
fer un grup de whats (el fa la Núria Roca) perquè arribin els dubtes de les famílies i a partir d’allà fer, si cal,
una trobada virtual amb totes les persones de les comissions que calguin per resoldre els dubtes. La carta
informativa es passarà al grup de whats de P3 i P4. El grup s’eliminarà un cop feta la reunió.

-

Preguntar a tutores si hi ha pares nous que potser no estan al grup de whats de P3 i P4. Intentar donar veus
a les famílies que ja estan dins del grup per si poden captar gent que no ho sàpiga.

3- ASSAMBLEA
-

El certificat digital de l’AFA caduca al Novembre. Per renovar-lo es necessita el registre actualitzat amb la
renovació dels càrrecs...per tant s’ha de fer la setmana que ve. També s’ha de fer el canvi d’AMPA a AFA.
També és un procés jurídic com el canvi de càrrecs.

-

Es proposa fer-la el dia 29 que segurament estaran els números a punt. S’ha de convocar 15 dies abans (els
dia 15).

-

S’informa a les famílies a través de carta en paper mitjançant l’escola, si els sembla bé. S’afegiran els
números del voluntaris de comunicació si ens donen permís. La Montse Solsona s’encarrega de fer la carta.

-

Ha d’estar a l’ordre del dia: - Modificació d’estatuts (reunions virtuals).

4- CRP
-

L'escrit que es va fer anteriorment es va enviat al departament i a l’ajuntament però no hi ha resposta.

-

S’espera al dia 15 després de fer la reunió amb ERC per continuar els passos i seguir “fent soroll”. Parlem la
setmana que ve.

-

Hi ha un document de FAPAC per informar com hem d’informar de tot això.

5- XANDALL
-

Alguna família s’ha queixat pel tracte rebut per part de l’empresa, el preu, l’entrega, la manera de comparlo,... Cal comunicar a l’escola que encara no funciona del tot bé. S’encarrega la Montse de fer el contacte
amb l’escola.

-

S’aclareix que els tractes els va fer l’escola amb TUGA. Es va comprometre a obrir botiga i no s’ha fet. Ferho amb TUGA és decisió d’escola, és qui ha fet els tractes.

-

Es diu que si hi ha famílies que es queixen del xandall les recollim com a AFA. Ho podem traslladar com a
AFA a l’escola però hem de proposar a la gent que envii un correu a l’escola a nivell personal.

5- CORREU AMPA
-

Tenir en compte de cara al curs vinent si es pot canviar d’AMPA a AFA. Ja es va dir anteriorment però ara
és massa liat. Hi pensem de cara a l’estiu.

6- ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
-

Són d’aquí poc. S’ha de buscar gent i algú haurà d’assumir la comissió de menjador. L’Alejandra i la Belén
van dir que es volien presentar.

7- TOTS SOM AMPA
-

Es proposa fer una bústia de suggeriments a la web. Es canvia el text de contacte i es posa “Tens un
proposta? Explica’ns”. Qui vol pot enviar suggeriment o el què sigui a través d’aquesta via.

Finalitza la reunió a les 22:55h

