1a ASSEMBLEA AFA GEGANT DEL REC CURS 22/23

Data: dijous 29 de Setembre de 2022
Hora: 20h
Lloc: Escola/Presencial
Assistents:
•
•
•
•
•
•
•

Ferran Burch
Pep Navarro
Lluís Blázquez
Jordi Palomeras
Javi Gómez
Clara Couto
Yenait Mora

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Benvinguda a les famílies
Informació que fem a l’AFA.
Comissions (+ voluntaris)
Extraescolars, acollida, sortides, festes...
Torn obert de paraula.

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:
AFA:
President:
Ferran Burch
Tresorer:
Lluís Blázquez
Secretària:
Yenait Mora

COMISSIONS:
Comissió Extraescolars:
Núria Mancebo
Núria Soler
Sònia Cabezón
Latifa (àrab)
............(piscina)
Lluís Blazquez
Comissió Festes:
Maria Rubio
Sònia Cabezón
Marga Solé
Anna Figueres
..................
..................
Comissió de Llibres:
Marga Solé
Anna Figueras
Yenait Mora
Comissió Equipament i Material:
Cris Sibina
................
Comissió Menjador:
.............
.............
Comissió Sortides o Extres AFA:
.............
.............
Comissió Calendari:
Xevi Pasqual
Xevi Vilardell
Ferran Burch
Juanjo Imbernón
Comissió Comunicació:
Yenait Mora (correu)
Ferran Burch (Dinantia)
....................(Xarxes)

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
Aquests càrrecs són temporals i es van ocupant al llarg dels anys per diferents pares o mares.
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
aquells que estiguin interessats en que se’ls inclogui, només cal que ho demani a través del
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.

-

Sortides: Es decideix que la primera sortida serà per anar a buscar castanyes a Sant Martí
Sacalm. Diumenge 23 d’octubre a les 10h del matí.

-

Acollida matinal: Es necessiten més usuaris/es per poder continuar amb aquest servei, s’està
treballant per trobar fórmules més econòmiques i/o col·laboració de l’Ajuntament. Es recorda
que es pot fer ús de forma eventual només per 2€ al dia o fixe per 85€ el trimestre. L’Horari
és de 7,45h a 8’30h.

-

Extraescolars: Ja estan els horaris i aules lligades. Si algú es vol apuntar a alguna de les
activitats pot demanar informació. Aquest curs tenim Anglès, Àrab i dansa-teatre.

-

Festes: Col·laborar activament a les festes de l’escola internes sempre que sigui possible:
Castanyada, Tió, Carnaval, Festa de les Famílies..

-

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.
-Berenar de Benvinguda a les noves famílies i d’ inici de curs. Divendres 7 d’octubre sortint de
l’escola, a l’Era de Cal Cigarro. L’AFA comprarà pomes per repartir-les. Es portarà material per
fer activitats. Es farà paradeta de bates, camisetes, xandalls...
-S’acorda fer un formulari per facilitar a les famílies l’ inscripció a les comissions.
-S’acorda fer les assemblees d’AFA a les 17h i a les 20h per donar més possibilitats
d’assistència. La propera serà el 20/10/22 a l’ escola.
Es finalitza la reunió a les 9’35h.

