
ACTES REUNIONS CURS 22-23

ASSISTENTS: -Mireia Vidal Bosch
-Irene Lozano
- Francina Perelló
-Victoria Campoy
-Noemí Marsol
- Susana Requena
- M. Esperança Gamundí
-Toni Salom
-Joana Serra de Gayeta
-Neus Vera
-Margalida Marí
-Carme Ronda

ORDRE DEL DIA: FOCS I DIMONIS Ja està tot organitzat, Sara Aparicio ha perfilat els darrers detalls i demà
mateix sortirà la circular: dia 19 al matí, padrins i fillols berenaran junts amb
el so de xeremies i a les 15h. s’obriran les portes de l’escola per a que les
famílies poguem gaudir de la glosada i del ball dels dimonis. A les 16:10 tot
haurà acabat i es faran les extraescolars amb normalitat.
Els dimonis i els xeremiers van a compte de l’AFA.

XERRADES FORMATIVES Al qüestionari que fa algunes setmanes es va passar per mail, han respost
només 89 famílies. El tema més sol·licitat és el de l’Educació
afectivo-sexual.  La comissió de formació farà  la cerca de ponents, de
moment ja hi ha alguns noms proposats.

DINAMITZACIÓ DE PATIS Aquesta setmana s’ha passat la proposta a les dues etapes, primària i ESO,
així que s’hi està treballant per acabar de definir. Segurament els
JONQUERS s’hi implicaran.

VOLUNTARIAT SOS MAMAS Núria ha fet un contacte amb l’organització i planteja la possibilitat de que
l’alumnat d’ESO col·labori activament, fins al punt de fer voluntariat al
menjador social de SOS MAMAS. Ja n’estan al corrent el tutor de 1r d’ESO i
la responsable de l’entitat.
Carme Ronda passarà la proposta, també, a Jaume Bueno que condueix les
assignatures de Valors. Els alumnes de 3r i 4rt ja fan voluntariat amb les
noves assignatures optatives.

PROPERA REUNIÓ 23 de febrer

RESUM:

12 de Gener de 2023

Aquest cop ha estat breu, i és que fa més d’un mes que s’ha fet feina per a totes aquestes festes que encara no

s’han acabat!

-Ja heu rebut la circular i és que el 19 de gener l'escola celebrarà de nou la festa de FOC I DIMONIS: al

matí  amb un berenar de padrins i fillols amb xeremies i llonganissa torrada i, l’horabaixa obriran les portes una

hora abans per a que nosaltres poguem gaudir de la glosada i el ball de dimonis.



-Escola i AFA seguim treballant per organitzar xerrades per a les famílies, per millorar els patis i per
mantenir l’esperit solidari, sobretot, dels nostres joves. Vos anirem informant!

Així que vestits de color negre o de color vermell, dia 19 ens veurem entre dimonis, preparau les vostres gloses!


