1a ASSEMBLEA AFA GEGANT DEL REC
Data: dijous 23 de setembre 2021
Hora: 20h
Lloc: Pati de l’escola
Assistents:
Pep Navarro
Jaume Borràs
Mercedes López
Juan José Salinas
Olban Ramírez
Tamara Lanzas
Carmen Elva Churasi
Íngrid Guardiola
Anna Figueras

ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda a les famílies
2. Presentació AFA i comissions
3. Planificació de les activitats promogudes per l’AFA aquest curs.
4. Torn obert de paraules

1. Benvinguda a les famílies
Fem una roda de presentació dels assistents de l'assemblea.
2. Presentació AFA i comissions
Perquè una AFA pugui ser constituïda és necessari la presència mínima de tres
càrrecs:
President: Jaume Borràs
Tresorer: Pep Navarro
Secretària: Anna Figueras
Aquests càrrecs són temporals i es van ocupant al llarg dels anys per diferents pares
o mares . De fet en Jaume fa una crida i comenta que cal una persona que vulgui fer
de president/a el proper curs ja que ell deixarà de ser família de l’escola. Seria bo

que durant aquest curs, pogués ja anar explicant i ensenyant els procediments per
fer tràmits i altres accions que fa, a la següent persona que ocupi aquest càrrec!
De la mateixa manera, tant el tresorer com la secretària, també els hi queda dos
cursos com a màxim i caldria també anar pensant amb el relleu per tal de poder
ensenyar els procediments d’aquests dos càrrecs també!
Existeix molta altra gent col.laboradora dins l’AFA que col.laboren a través de les
comissions habitualment o puntualment. Existeix un grup de whatsapp per aquells
que estan Actius. Tots aqueslls que estiguin interessats en que se’ls inclogui, només
cal que ho demani a través del correu: ampagegantdelrec@gmail.com
COMISSIONS
Extraescolars: Núria Mancebo, Lluís Blázquez, Wafae
Web i xarxes socials: Xevi Pasqual
Festes: Mercedes López, Esther Fort, Eva Darnés
Tèxtil: Cristina Sibina
Llibres de Text: Íngrid Guardiola, Margarida Solé i Anna Figueras
Comunicació: Laritza Miranda
Sortides: Es busquen voluntaris!!!!!!!
A totes les comissions caldria més gent, per tant us animem a formar-ne part. Tant
és si podeu participar de forma habitual o de manera puntual. Adreceu-vos via
correu: ampagegantdelrec@gmail.com
3. Planificació de les activitats promogudes per l’AFA aquest curs.
Aquest curs es planteja realitzar:
- Xerrades per a famílies. Es farà un Dinantia amb les diferents propostes rebudes
per tal que les famílies escullin quines podrien ser més interessants.
- "El ciberassetjament i la violència de gènere en línia"
- "El masclisme invisible i la violència simbòlica"
- " És normal que les nostres filles siguin princeses i els nostres fills pirates?"
- "Prevenció de violències de gènere”
- "Diversitat sexual i de gènere"
- Sortides: Es decideix que la primera sortida serà per anar a buscar castanyes a
Sant Martí Sacalm. Diumenge 24 d’octubre a les 10h del matí.
- Extraescolars: Es realitzarà l’activitat de piscina (Wafae) i l’acollida matinal.
Es recorda que aniria bé més gent usuària d’aquest servei. Es recorda que es pot fer
ús de forma eventual només per 2 euros al dia. L’Horari és de 7,45h a 8’30h.
- Festes: col.laborar activament a les festes de l’escola internes sempre que sigui
possible i recuperar la Festa de les Famílies (que enguany té el eix central de
Menjars del món.)
- Llibres: Seguir col.laborant amb la compra del material escolar i organitzant la
parada de Sant Jordi.
- Col.laboració econòmica amb l’escola per organitzar el Tió i Reis , el comiat de 6è i
fi de curs dels nens/es.

4. Torn obert de paraula.
-Carnets d’AFA. Es comenta que encara no s’han pogut lliurar, però es farà en breu.
També ens adonem que cada vegada més hi ha menys descomptes per a les AFES.
Es decideix fer un escrit a l’Ajuntament per tal de demanar que es potenciï formar
part d’una AFA tot tinguent descomptes en els serveis municipals. Fins ara, sempre
hi havia un descompte amb la piscina municipal i enguany ha desaparegut.
-Patinets i bicicletes. Des de la pandèmia, els nostres fills/es no han pogut anar a
escola amb patinet i bicicleta perquè no es podien guardar dins l’escola. S’acorda
parlar amb direcció per tal que valorin la possibilitat de poder tornar-hi a anar.
-Berenar de Benvinguda. Es proposa el proper dijous 7 d’octubre, fer un berenar a
l’Era de Cal Cigarro d’inici de curs. L’AFA comprarà pomes per repartir-les. Es
portarà material per fer jocs.
Es finalitza la reunió a les 9’15h. La propera assemblea serà el dijous 21
d’octubre a les 8h a l’escola.

