3a ASSEMBLEA AFA GEGANT DEL REC

Data: dijous 18 de novembre 2021
Hora: 19h
Lloc: Pati de l’escola
Assistents:
Pep Navarro
Jaume Borràs
Jordi Palomeras
Javi Gòmez
Mercedes López
Anna Figueras

ORDRE DEL DIA:

1. Reunió Consell Escolar.
S’explica i es transmet la informació del que es va parlar a la reunió de Consell Escolar la
setmana anterior.
2. Reunió Carnestoltes
Com a AFA, es decideix que sí que es participarà a la rua de Carnestoltes. Caldrà decidir
amb quina disfressa es vol fer.
Des de la organització demanen a tota les AFES voluntaris per la logística. Seria gent que
no anirien disfressats i que ajudarien en l'organització.
Està previst que s’organitzi com cada any:
-16h Convocatòria davant de la Comacros.
-16,30h. Rua fins al pavelló
-19hActuació grup de música i xocolata desfeta
En cas de noves restriccions, potser es faria l’acte final a fora de l’Era de Cal Cigarro.
Propera reunió de Carnestoltes: 12 de Gener 22

3. Reunió coordinació AMPAS
Informació detallada en l’acta de la reunió adjuntada:
-Mercat de Nadal:
Està previst fer-lo el dissabte 18 de Desembre al matí de 9h a 14h. Encara no se sap si es
farà a la Plaça de la Llibertat o a la plaça del Mercat Municipal.
-Menjador:
Es constata en les diferents AFES les queixes en tres sentits: mala qualitat de menjar, la
falta de dret a menjar halal i la falta de que sigui un espai educatiu. Es crearà un document
drive amb totes les AFES per recopilar queixes o incidències detectades abans del 10 de
desembre.
5. Comissió festes.
S’han enviat correus en empreses i s’han visitat diferents comerços perquè col.laborin amb
la celebració de Nadal. Es comenta que és molt important que un cop ens fan una
col·laboració, fer arribar una manualitat d’agraïment als comerços, així tothom queda
content i ens assegurem que els següents anys col.laboraran.
Des de l’AFA es decideix fer una aportació de 8 euros per alumne a l’escola pel tió i Reis. A
més també es pagarà el berenar de Nadal amb xocolata desfeta, com els altres anys.
6. Calendaris
En breu s’enviarà un Dinantia amb la informació dels Calendaris i perquè les famílies pugui
fer la seva comanda.
En aquests moments s’estan acabant de fer les fotografies de les classes en els diferents
espais de Salt. Les fotografies les fan pares de l’AFA i un cop finalitzades s’editarà el
calendari per enviar-lo a la impremta.
7. Casal de nadal
S’ha organitzat un casal de 9h a 13h els dies laborables de Nadal. En breu es passarà la
informació per tal que les famílies interessades puguin sol.licitar-ho.
8. Caminades saludables.
Es va iniciar el passat dilluns les Caminades Saludables de Gegant. El proper dilluns 29 de
novembre es farà la següent caminada de 3h a 4’15h.

9. Comissió de llibres
Després de reunir-nos amb l’escola, se’ns comunica que més del 90% de les famílies han
pagat el material escolar i la resta ho estan pagant segons els terminis.

9. Colònies 4t-5è.
Com que portem dos anys que no s’ha pogut col.laborar com a AFA en el dinar de
PortAventura als alumnes de 6è, es proposa de fer una aportació per sortides a l’escola.
Com que 6è fa unes colònies subvencionades i que són gratuïtes per als alumnes, es
decideix que es farà una aportació de 600 euros per a les colònies que faran els alumnes de
4t i 5è. A veure si d’aquesta manera s’abarateix la sortida i es pot aconseguir que més
alumnes hi puguin anar-hi.

