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Acta 19/2012

Curs 2019-20

Tipus de reunió: Junta ordinària
Data de la reunió

Acta núm. 19/20-12
28 juliol 2020

Hora:

22:00h-23:30h

Pío Martín, Manel Ibáñez, Marta Gil, Nerea Palacios, Herena Eixarch,
Assistents

Rebecca Macauley, Noemí Duran, Jordi Díaz, Lucía Escobedo

Ordre del dia

1- Informació de novetats pedagògiques a les aules pel curs 2020-21
2- Com afrontar les activitats de l'AFA durant el curs 2020-21 en la situació de
pandèmia
3- Activitats extraescolars curs 2020-21
4- Altres qüestions

Tema

Informacions i acords

Responsables

Situació

1- Informació de novetats
pedagògiques a les aules pel
curs 2020-21

- Aquest curs vinent s’introdueix una nova eina per
fer matemàtiques, és el projecte Innovamat, que es
basa en les matemàtiques manipulatives i que
afavoreix que tots els cursos segueixin una mateixa
metodologia per ensenyar les matemàtiques.
Per comprar el material inicial s’ha usat la quota de
socialització. Per aquesta raó s’ha aplicat una
quota de 5€ a l’alumnat de cicle infantil.

Tots

Tancat

2- Com afrontar les activitats
de l'AFA durant el curs 202021 en la situació de
pandèmia

- Es proposa que la festa científica es faci online.
- Aquest curs no s’oferiran xerrades presencials, es
proposen fer xerrades online. S’obre la possibilitat
de fer-les a l’exterior, però la millor opció és fer-les
virtuals.

Tots

En
seguiment

3- Activitats extraescolars
curs 2020-21

- Queden anul·lades les activitats de migdia.
- S’oferirà l’acollida matinal i la de tarda.
- No es farà tastet i no es podrà canviar d’activitat
durant un trimestre.
- Es parlarà amb Diver’s per tenir clares les
mesures previstes per decidir si s’ofereixen
extraescolars, i si s’ofereixen quines s’oferiran.

Comissió
extraescolars

En
seguiment

4- Altres qüestions

Data de la propera reunió

1

Setembre 2020

Acta 19/2012

Sr. Pío Martín
President AFA Baloo
Data aprovació:

2

Sra. Herena Eixarch
Secretària AFA Baloo
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