8a ASSAMBLEA AFA GEGANT DEL REC
Data: dimecres 28 d’Abril
Hora: 20h (via meet)
1. Construcció nova escola.
Avui ha anat a visitar l’escola; ajuntament, departament i de l’empresa a fer la
primera visita i planificar l’inici de l’obra.
S’ha comentat que com a molt tard l’1 de Juny es començaran les obres. Es
tancarà la zona de davant de menjador per fer la base del barracó que
actualment és el de Música però aquest no es desplaçarà fins a finals de
curs.
Estan un curs i mig fent obres i per tant està previst que estigui construïda a
principis d’any del 2023.
Amb les obres es perdran espai de pati i també es pot veure afectat el pati de
primària de cares al proper curs. Des de l’escola es buscarà solucions per tal
de buscarà nous espais de pati.
Quan s’acabi l’escola, després està previst que tindran uns patis molt grans
(dos pistes de bàsquet, unes grades,etc).
2. Parada de Sant Jordi.
Pel que fa al nombre de roses, es va fer curt ja que a 11.30h ja no en
quedaven.
Ara s’està fent el retorn de llibres i encara no podem calcular quan s’ha
aconseguit de guany com a AMPA. Es comunicarà la quantitat de guanys tan
bon punt hàgim fet els pagaments a les diferents editorials.

3. Coordinació Reunió AFA
* Trobareu a l’acta que s’adjunta, tota la informació de què es va parlar en
aquesta reunió.
Els temes que es van tractar:
- Explicació del projecte municipal Xarxa AMPA’s - AFA’s
- Informació sobre les bases de subvenció adreçades a les AMPA’s AFA’s
- Recollida de necessitats i inquietuds comunes de les AMPA’s - AFA’s
de la vila
- Proposta d’activitats conjuntes a realitzar per la Xarxa AMPA’s - AFA’s
Acords pactats:
- Fer un resum de les estadístiques extretes en la Diagnosi i enviar-les a les
diferents AFA’s
- Parlar amb Juguem? Per presentar la proposta sorgida a la trobada
- Seguir amb la dinamització de les AFA’s, posant èmfasi a les que més ho
precisin.

- Donar suport burocràtic a les AFA’s, en referència a la sol·licitud de les
subvencions
- Es demana un recull de totes les activitats i extraescolars fetes des de cada
AFA, per tal de poder fer propostes amb relació a la Xarxa Ampa. Des de
l’Ajuntament es facilitarà un formulari per poder recollir-les.
- Des de la Coordinadora d’AMPES traslladaran al grup que tenen creat
d’AFA’s, la proposta de realitzar el mercat de les AFA’s al juny, junt amb una
activitat més lúdica. Faran feedback a l’Ajuntament.

Propostes de com dinamitzar la nostra Afa:
Ens plantegem de com aconseguir escoltar la veu de les famílies de l’escola.
- També estaria bé enviar informacions per dinantia del que es fa.
Seria possible fer un formulari de preguntes a les famílies per saber
què els hi agradaria que es fés, si coneixen què és l’AFA i quins
serveis ofereixen.
- Seria bo conèixer quines extraescolars demanda.
- Posar píndoles a dinantia d’informació perquè es vegi l’activitat de
l’AFA. I cada setmana fins a finals de curs, anar fent píndoles. En
Jaume escriurà quatre línies respecte la nova escola.

