ACTA ASSEMBLEA D'AFA ORDINÀRIA
Curs escolar: 2020/21
Data: 18-2-2021
Hora d'inici: 18:50h
Hora de finalització: 20:00h
Lloc: Escola Baloo-Menjador
Assistència: Mitjançant plataforma Google Meets, 34 connexions
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
- L’acta queda aprovada
2. Informació econòmica
- El pressupost és deficitari degut a la pandèmia.
- Es milloren les condicions econòmiques i contractuals a l’administrativa de
l’AFA. Se li pujarà el sou i se li farà un sol contracte fixe no discontinu.
- El curs vinent s’ajustaran els preus de les extraescolars ja que hi ha algunes
activitats que son deficitàries, per exemple la piscina.
- L’aportació de l’AFA a l’escola aquest curs seran tauletes.
3. Casal d’estiu
- Es farà a l’escola Baloo i el farà l’empresa Diver’s, la temàtica serà “Mites i
llegendes”. Començarà el 28 de juny, hi haurà 5 torns i un sisè torn al setembre
(de l’1 al 10 de setembre). El menjador el portarà 7 i Tria.
Es faran dues sortides setmanals, una d’elles sempre a una piscina exterior i en
autocar.
- Com a novetat, hi haurà la possibilitat d’anar a dinar a casa i tornar al casal a
la tarda.
- La reunió informativa serà a finals de març, la data s’ha de concretar.
- La inscripció serà del 24 d’abril al 24 de maig, i serà online.
- El protocol concret COVID no es coneixerà fins a última hora, ja que dependrà
de la situació sanitària en aquell moment.
4. Altres qüestions
- Festa científica: es proposarà que les famílies facin vídeos científics amb
material casolà. Entre tots els vídeos rebuts es farà un sorteig d’un llibre de
ciència.
- Es volen organitzar a l’aula una sèrie de tallers online proposats pel CSIC. Si
no es pogués fer a l’escola, es plantejaria a nivell de famílies.
- Es recorda que hi ha places al Grup d’Acompanyament Familiar.
- La comissió Escola de mares i pares està organitzant una xerrada sobre
sexualitat.
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