
ACTA REUNIÓ AFA  

02/09/2019 

 

Assisteixen: Sharon Senik, Montse Rossell, Eugènia Garcia, Marta Bellvehí. 

S'excusen: Laia Solà, Laura Arxé. 

Temes a tractar: 

 Estem contentes, Laura Arxé, s'afegeix a formar part de l'AFA. 

 Menjador: en principi no hi ha canvies, les monitores segueixen sent les del curs 

passat. A la reunió amb les famílies es deixarà clar que la coordinadora, la Raquel, 

es pot reunir amb qualsevol família que ho necessiti amb previ avís. D'altra banda, 

en relació al projecte de millora del menjador, han arribat unes taules de la 

mancomunitat, demà mirarem si es poden aprofitar pel menjador, si no les 

aprofitarà l'escola. 

 Extraescolars. Les extraescolars que es faran al migdia, l'horari serà les 14h a 15h. 

Si hi ha algú interessat en fer música i vol que se li expliqui l'activitat, se li passarà 

el telèfon de la Marta Guilaniu, per rebre la informació personalment. La Marta es 

va reunir amb en Nacho López i ens van donar altres alternatives de temàtica per 

les extraescolars de la jornada intensiva. Finalment els dimecres de coordinació es 

treballarà les constel·lacions i a la jornada intensiva del juny Les 7 arts. 

Mecanografia: es podria obrir també als infants de 3er, però es decideix obrir-ho 

de 4rt a 6è per temes de logística. El pagament d'aquesta extraescolar serà cada 3 

mesos. El ioga començarà la segona setmana de curs i ho gestionarà la Clara 

mateix. 

 Fotos de final de curs. Enguany decidim penjar-les a la web per a que cada família 

se la descarregui si vol, i no s'imprimiran. 

 Imprimim les preinscripcions de les extraescolars. 

 S'ha parlat amb l'Anna i la Irene per fer el monitoratge dels infants a les dues 

reunions, i han acceptat, així que hi haurà aquest servei. 

 S'ha de comprar una carretilla (Fira de la Castanya). 

 Ens ha comunicat des de l'escola que Cicle Mitjà aquest curs i en endavant, aniran 

sempre junts. 

 Pròxima reunió AFA: 18 de setembre a les 16.30. Reunió amb la Comissió de la Fira 

de la Castanya dia 23 de setembre, hora a concretar. 

 


