
REUNIÓ JUNTA AFA (virtual) 

DIA: 20 d’octubre de 2020 (19:00) 

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

Núñez, Gemma Moncunill, Núria Falcones, Belén Molina, Anna Vilaseca, Cris Cuadros. 

1. - ASSAMBLEA: 

-  Revisió dels comptes del curs 19/20 

-  Mirem pressupost pel curs 20/21. És deficitari 

-  El fons de provisions per compensar el dèficit es treurà dels romanents. Es valora que per assamblea es votarà 

una pujada de preu  de 1€ en tot, a partir del gener,  per disminuir el dèficit. 

- Tal com van els números es comenta que potser caldrà replantejar extraescolars o pujar quotes de cara al 

curs vinent. 

- Les votacions les farem amb un menti.  

2.- REUNIÓ ERC: 

- Per les subvencions pel curs vinent- fer propostes de subvencions del que ens cal per presentar a les 

persones responsables. aquesta proposta va sorgir en la reunió amb ERC que vam tenir amb membres de 

la junta. 

3- EXTRAESCOLARS ANGLÈS 

- Des de l’escola es va comentar a la Sònia en l’extraescolar d’anglès es barregen grups. Va comentar que es 

presentés queixa formal per passar a la junta i no s’ha fet des de l’escola. 

- Nosaltres no podem respectar grups bombolla i ni pares ni des de l’escola hi ha hagut cap altre comentari. 

4- AGRUPAMENTS LUDOTECA MIGDIA-TARDA 

- Es comparteix la feina que ja es va fer previ començament de curs.  

- Com que hi ha molta oferta d'extraescolars hi ha pocs nens que facin ludoteca.  

- La premisa de setembre de ludoteca es planteja mantenint distàncies i mascareta.  

- L’objectiu és conciliar i protegir, però ara mateix NO són compatibles. 

- Una proposta és treure la ludoteca de tarda i reforçar a nivell de monitors el migdia diversificant grups. No 

s’accepta perquè es vol seguir oferint als pares. 

- Una segona proposta es col·locar els nens que fa ludoteca als extraescolars que es facin aquell dia. Es 

mirarà com queda. 

5- LLIURE DISPOSICIÓ  

- L’escola diu que millor que no...el Maure ens diu que ho pot muntar. Es prioritza seguretat a conciliació per 

tant NO s’ofereix  dia de lliure diposició. 

6- Reunions junta dia i hora 



- L’Anna B farà un doodle per votar quan fem les reunions. Es proposa un mateix dia de la setmana i alternar 

hora de tarda (19h)  i hora de nit (21h) 

Finalitza la reunió a les 21:16h  


