
REUNIÓ JUNTA AFA (virtual) 

DIA: 24 de novembre de 2020 (20:00) 

Assistents: Montse Solsona,Joana Ribera, Anna Bayà, Susanna Canto, Montse Senserrich, Núria Falcones, Sònia 

Asensio, Núria Roca, Cris Cuadros. 

1. - JORNADA CONTINUA: 

-  Després del qüestionari que es va passar hi ha 184 respostes. 

- Sembla que no hi ha prou suport per fer suport des d’ AFA. Hi ha molts dubtes i si hi ha gent que li interessa es pot 

proposar que treballi amb la plataforma que ho mou. És un projecte de consens municipal i molt lent. 

- La Montse comunicarà a l’escola el resultat que ha sortit i que com a AFA hem fet el sondeig. Un grup de pares 

continuarà en contacte amb la plataforma (representants són la Cris i l’Anna Vilaseca). El contacte amb la plataforma 

serà sobretot informatiu. 

- Tothom que feia esport se li envia un correu per si vol reactivar-ho. També a qui fa acollida i feia extraescolars que 

es passarà el rebut per una sola cosa. 

- De cara al gener es proposa de pensar nous extraescolars bombolla. Esperem a veure com evoluciona tot plegat. 

- Al Maig potser passar qüestionaris a les famílies de cara al curs vinent quins extraescolars voldrien fer. 

2.- COMISSIÓ ANGLÈS: 

- Demà també es passarà un correu per informar sobre l’activitat que proposen des de comissió (gravar vídeos 

sobre manualitats nadalenques en anglès). Hi haurà petit premi. 

 

3- LUDOTECA MATÍ 

- No és gens rentable tenint en compte que la resta d’extraescolars no es fan i no poden compensar el dèficit del 

matí. Actualment hi ha una pèrdua mensual d’uns 680€. 

- El primer quart d’hora del matí només ve un nen. Es proposa que només vingui un monitor a primera hora. 

- També es pot reduïr un monitor (quedar amb 4) i reorganitzar nens: baixa la despesa a 210€. 

- Els canvis seran a partir de l’1 de desembre. Al Gener es torna a mirar i valorar com surt. 

4- JORNADA CONTINUA  

- Es llegeix la proposta de carta que s’ha fet per passar a l’escola. Es fan algunes modificacions perquè sigui un 

sondeig des de la plataforma de jornada continua.  

5- DINERS AFA PLA CATALÀ  

- S’ha parlat amb l’Olga. El tema queda pendent a veure com es pot arribar a un acord per poder donar algun 

benefici a l’AFA. S’aprofitarà una reunió que hi ha al gener.  

5- ASSAMBLEA AFFAC  

- Hi ha una carpeta al drive on hi ha bolcada tota la informació que es va donar a l’assamblea. Qui vulgui pot 

consultar-la.  



 

Finalitza la reunió a les 22.30 h  


