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Acta 20/21-2
Tipus de reunió unta ordinària
Data de la reunió

Curs 2020-21

Acta núm. 20/21-2
28 d’octubre de 2020

Hora:

22:10h-23:30h

Noemí Duran, Laia Vicente, Laia Peinado, Jordi Díaz, Pío Martín, Charlotte
Assistents

Beaudenuit, Nerea Palacios, Damià Serrano, Lucía Escobedo, Herena Eixarch
Manel Ibáñez
1- Aprovació de l'acta anterior
2- Secretaria AFA
3- Situació extraescolars
4- Experiència confinaments
5- Monitoratge de menjador
6- Impulsió comissió social
7- Loteria de Nadal - La Grossa de Nadal
8- Informacions urgents de les comissions
9- Precs i preguntes

Ordre del dia

1
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Tema

Informacions i acords

1- Aprovació de l’acta
anterior

-

S’aprovarà en la propera junta

2- Secretaria AFA

-

L’administrativa de l’AFA ha trobat una altra
feina, de moment és una substitució i ella ha
de decidir si vol continuar o no fent la tasca
d’administrativa de l’AFA.

3- Situació
extraescolars

-

Es discontinua l’activitat de ceràmica perquè
la formadora no se sent còmoda amb les
mesures que s’han de prendre a l’aula per
la situació de pandèmia que estem vivint.
Per aquest dilluns i dijous es proposarà una
solució a les famílies i es buscarà una
alternativa una mica diferent que es
proposarà a les famílies. Se’ls donarà
l’opció a continuar o no l’activitat un cop
aquesta estigui definida.

-

Responsables

Situació

Herena Eixarch

Pendent
En
seguiment

Comissió
extraescolars

En
seguiment

-

Es va treure la graella d’extraescolars tard
perquè l’escola no estava d’acord en fer-les.
Finalment es va arribar a un acord i es va
aconseguir que hi hagi una activitat de
dilluns a dijous per grup d’edat.

4- Experiència
confinaments

-

S’ha comentat amb l’equip directiu que
s’han detectat mancances en l’atenció a la
diversitat en els confinaments. L’equip
directiu n’és conscient i hi estan treballant;
es farà un diagnòstic de la situació global de
l’escola i l’equip directiu farà un seguiment
amb l’AFA per tal de tenir la informació i
veure com es van reconduint les situacions
particulars.

5- Monitoratge de
menjador

-

Als monitors de menjador només els han
donat un uniforme, ja s’ha demanat a 7iTria
un segon joc de roba per a treballar.

Comissió
menjador

En
seguiment

-

L’escola ha demanat al Consorci un segon
monitor pels grups de 2n i 3r, ja que son
cursos que estan dividits.

Comissió
menjador

En
seguiment

-

Es demanarà la substitució de material vell i
espatllat (plats, gots, altres estris) a 7iTria.

Comissió
menjador

En
seguiment

-

Funcionarà segons les necessitats que
plantegi l’escola.
Es proposa fer una reunió amb la comissió
social de l’escola per poder coordinar-se i

Comissió social

En
seguiment

6- Impulsió comissió
social
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veure com es pot col·laborar. Inclús es
podria plantejar una comissió mixta.
7- Loteria de Nadal - La
Grossa de Nadal

-

Queda pendent

8- Informacions urgents
de les comissions

-

Escola de Mares i Pares: el 27 de novembre
es farà la xerrada pendent del Vladimir
Reinhart. Es farà online, prèviament es
passarà una enquesta a les famílies per tal
d’adaptar la xerrada a les necessitats de la
comunitat educativa.

Comissió
Escola de
Mares i Pares

Tancat

9- Precs i preguntes

-

Hi ha queixes de famílies sobre els menús
d’aquest curs

Comissió
menjador

En
seguiment

-

Assemblea: es convocarà online pel proper
19 de novembre.

Herena Eixarch

Tancat

Data de la propera reunió

Sr. Pío Martín
President AFA Baloo
Data aprovació:
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Pendent

4 de novembre de 2020

Sra. Herena Eixarch
Secretària AFA Baloo

