Acta

AJ09-2020

Lloc

Videotrucada

Data

15 de setembre de 2020

Assistents

Helena Costa, Fran Frias, Àstrid Sanz, Irene Coca, Debla Aladren, Marina
Casanova, Maria Martí, Míriam Jiménez, Anna Blanco, Pedro Valiente,
Ana Fernández, Yolanda Sánchez, Ricard Codinach, Anna Ciurans, Anna
Martí, Sònia Pérez, Natàlia Barris i Pili Vega.

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pressupost carros i monitors extra menjador.
Tall carrer.
Reestructuració de comissions.
Convocatòria assemblea.
Casal d’estiu.
Extraescolars.
Repàs de comissions.
Comentaris de la presidenta.
Torn de preguntes.

1. Pressupost carros i monitors extra menjador
ISS passa pressupost de 12.600€ per la compra de 6 carros, safates i material de menjador, per
tal que tots els alumnes d’ infantil puguin dinar a les aules. Al tenir un saldo dels cursos 201819 i 2019-20 positiu de 9.189,32€, la inversió quedaria en 4.127,15€.
La inversió queda aprovada en junta.

2. Tall carrer de Frederica Montseny
Es tornarà a demanar a l’Ajuntament i a la policia local la possibilitat de tallar el trànsit del
carrer de Frederica Montseny a l’hora de sortida de l’escola.

3. Reestructuració de comissions
Es demana als membres de les comissions amb menys volum de feina que s’incorporin a la
comissió de menjador.
Irene Coca s’ofereix voluntària.

4. Convocatòria assemblea
L’assemblea es farà el proper 15 d’octubre a les 19 hores per videotrucada. La comissió de
comunicacions s’encarregarà d’informar a les famílies.

5. Casal d’estiu
El casal d’estiu a l’escola ha estat un èxit. Les famílies han valorat molt positivament el
procediment i control seguits per evitar contagis de COVID-19.

6. Extraescolars
Les úniques activitats extraescolar que se seguiran ofertant són psicologia, pedagogia i
instruments, ja que són individuals.
A mesura que avanci el curs i si l’estat per la pandèmia ho permet, s’ofertaran altres activitats.
Una família reclama que no ha rebut la devolució de la part del trimestre del curs passat d’una
extraescolar; se li proposa que contacti directament amb el proveïdor.

7. Repàs de comissions
Menjador
Després de reunir-se, la comissió de menjador informa que durant el dinar es conserven els
grups estables. Es farà un comunicat per informar a les famílies del funcionament d’aquest
servei junt amb d’altres ofertats per l’AFA.
El preu diari del menú per usuaris habituals serà aquest curs de 6,33€.
A dia d’avui hi ha 21 monitors, però només hi ha pressupost per pagar-ne 15. Se sol·licitarà al
Departament d’Ensenyament que es faci càrrec dels altres 6 monitors.

Projectes
La direcció de l’escola sol·licita que pensem en alguna solució per canviar el terra dels
passadissos de la zona de l’hort.

8. Comentaris de la presidenta
Les agendes es vendran per 5€ previ pagament al delegat de cada classe. Es repartiran a través
de la Belen a cada classe.
Com aquest any els alumnes de sisè no han pogut beneficiar-se de la venda de botifarres a la
Festa Major, des de la comissió de roba es proposa fer un pack de dues mascaretes
personalitzades i es proposarà a les famílies de sisè que s'encarreguin de la venda, quedant-se
el benefici.
De cara a començar l’any vinent amb els nous dissenys de roba, s’aprova vendre les existències
actuals amb descompte. La comissió de comunicacions s’encarregarà d’ informar a les famílies.

Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió.

Pili Vega
Secretària AFA Taula Rodona

