
REUNIÓ JUNTA AFA (virtual) 

DIA: 30 d’octubre de 2020 (12:00) 

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

Núñez, Gemma Moncunill, Núria Falcones, Núria Roca, Belén Molina, Jose Garcia, Montse Senserrich, Cris 

Cuadros, Anna Vilaseca i Xavier Teixidó. S’afegeix el Maure a les 13h. 

1. - Actualitat COVID extraescolars i acollides: 

-  Segons el decret els nens només poden estar fent extraescolars dins l’escola si estan amb un monitor per cada 

grup bombolla. 

- AFFAPAC no respon fins dilluns. 

- Es va parlar amb l’Àngels. Explica que va parlar amb l’inspectora i que li va deixar molt clar que acollida de 

matí sí però al migdia res de res si no es fa bombolla i monitor. 

-Caldria buscar el contacte directe amb l’inspectora ja que els criteris no són gaire clars. Aniria bé explicar com 

funcionem des de l’AFA. La Montse Solsona té el correu (per un tema de Consell Escolar), li comentarà i 

ensenyarà a l'Àngels tot el què li volem enviar i li passariem consulta directa a inspecció. 

- Hem de saber si el tema de l’espai està contemplat al decret. Sembla que no està especificat, caldria saber-

ho. És possible posar nens per grups bombolla en taules dins una mateix aula? Mitjana de 14 nens per grup 

extraescolar. 

- S’enviarà un correu a les famílies per informar que AFA està treballant per veure com resoldre la situació, que 

actualment no hi haurà serveis de 12 a 13 i que menjador segueix oferint servei. 

2.- Anima’ns (Maure): 

- Proposa mira bé els grups bombolla que hi ha i que es poden fer activitats i si hi ha pocs nens...no fer 

res...amb un mínim de 6 nens. 

- Proposa que llancem propostes per grup classe bombolla i proposem roda d’activitats a l’aire lliure. Hi ha 

d’haver un mínim de nens. 

 

3- Conclusions 

- Es fa proposta de formulari per demanar a les famílies si s’apuntarien a l’acollida de migdies. Es passa avui 

per tenir resposta demà. 

- Es mirarà què surt i ja pensarem segons els resultats. 

- Es calcula un preu aproximat de 18€/setmana, 72€/mes. 

- S’informa a Partner que no farem activitat. Anima’n està pendent. 

 

Finalitza la reunió a les 14.40h  


