
ACTA REUNIÓ AFA  

02/02/2018 

 

Presents: Gladys, Carme, Montse, Mònica, Carlos, Laia, Marta 

 

Temes tractats: 

 

1. Treball per Projectes:  

Des del Consell Escolar es va aprovar un nou document del projecte escolar de centre on 

queda molt ben explicat què és el treball per projectes i tot el que això suposa. Degut a que 

força famílies van demanar que se'ls informés de com treballaven a l'escola, decidim que 

farem arribar a totes les famílies la part d'aquest document on s'explica el treball per projectes 

en el que creuen i treballen des de l'equip docent de l'escola. 

Faltarà demanar a la Núria, directora, quin dia o quina setmana serà la reunió informativa que 

plantejava l'escola per tal d'explicar a les famílies el projecte escolar. Des de l'AFA acordem 

demanar si aquesta reunió prevista per mares i pares de p5 fins 3r és pot obrir a totes les 

famílies que hi estiguin interessades. 

2. Votacions ZER o centre independent: 

Es decideix que la votació es faci a través d'un paper que es farà arribar a les famílies (a través 

de les agendes dels infants) on hauran de marcar Sí o No, i retornar-lo a l'escola durant una 

setmana que acordarem. Es parla d'aconseguir una urna per tal que els hi puguin dipositar i 

també de quina mesura prendre per tal que no puguin fer-ne còpies: o bé numerar els papers 

o bé fer-hi constar els cognoms (ja que seria un paper per família). 

Es redacta un esborrany de la nota informativa intentant incorporar i clarificar tots els aspectes 

que van fer arribar des del correu que l'escola va fer extensiu a famílies. La Mònica l'acabarà 

de redactar correctament i posteriorment decidirem quan s'envia a les famílies. 

3. Polèmica servei acollida pel possible canvi d'horari 

Com que és complicat estimar quantes famílies en serien possibles usuàries, s'ha parlar amb la 

Margarida del preu aproximat que entre la subvenció per part de l'Ajuntament i el que pugui 

subvencionar l'AFA, podria ser d'uns 20eur/mes per infant com a màxim.  

A la nota informativa hi queda recollit el canvi d'horari (de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h) i 

també hi ha un espai per tal que les famílies puguin especificar si necessitarien servei d'acollida 

(en diverses franges horàries ja marcades) en cas d'esdevenir una escola rural independent. 

 



 


