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DATA: 8 de març, 2022

ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ ACTA 8-2 S’aprova.

ORGANITZACIÓ FESTA FINAL DE
CURS

Encara que no sabem si al juny es podran fer festes, és
nmecessari tenir algunes coses previstes per si hi ha la
possibilitat de reprendre les festes i el comiat del curs i
dels alumnes de 4rt d’ESO. Carme Ronda farà la consulta i
si no hi ha la possibilitat de poder-la fer a l’escola, l’AFA
mirarà de cercar un lloc extern, com per exemple la pista
del parc del costat, seria un bon lloc, amb llum, espai,  que
depèn de l’IME i es pot demanar, això sí, amb temps
(devers dos mesos per fer els tràmits).

ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DELS
DIVENDRES A MIGDIA

Sembla que les propostes d’activitats aportades aquest
darrer mes,  no han tengut gaire èxit entre els grups de
primària. És difícil ja que hi ha d’haver una proposta per
grup (per poder mantenir els grups bimbolla a infantil i per
cicles a primària).
Per al curs vinent, l’AFA té la intenció de col·laborar amb la
dinamització d’aquests patis, fins i tot, intentant trobar
mares i pares que facin activitats atractives per fer en
aquest moment (teatre musical, hip-hop, tallers artístics,
contacontes…) des de l’inici de curs.

INFORMACIONS
ESCOLA

CARME RONDA RECOLLIDES SOLIDÀRIES, APORTACIONS UCRAÏNA
L’escola ha estat mirant formes de participar activament i
econòmicament davant del conflicte bèl·lic entre Rússia i
Ucraïna. Des de les tutories han esperat que el tema sorgís
de forma espontània per part de l’alumnat, i quan ha estat
així n’han parlat, discutit i reflexionat amb els tutors i
professors. Per una banda han acceptat la proposta
d’ESCOLA I PAU de les Illes Balears de llegir un manifest el
proper divendres a les 11h, acte obert a tota la comunitat,
de fet la lectura la farà Enric García, pare de l’escola. L’acta
es difondrà per xarxes des de l’escola i des de l’associació
promotora.
Per altre banda, s’ha cercat la millor manera d’ajudar i
seguint les indicacions de ONGs i associacions que hi



estan fent feina, la millor manera és fer una aportació
econòmica.

JORNADES DE PORTES OBERTES 14 i 17 de març:
ja hi ha 28 famílies de nins de 3 anys i 4 de secundària.
L’AFA ha actualitzat les butlletes i fulletó informatiu.

PETICIONS SARA APARICIO (en representació
de Cristina Serra)

Ajudes a Ucraïna: Tant l’església Ucraïnesa com SOS
MAMAS estàn una mica desbordats de l’allau
d’aportacions de roba, menjar i medicaments. Elisenda
explica que des d’avui l’església Ucraïnesa s’ha traslladat al
Polígon de Son Castelló per poder organitzar-se millor
amb més espai. Hauríem de canalitzar les ajudes, intentar
fer-les en forma d’aportació econòmica i per una mateixa
via, però sobretot, paralitzar l’aportació de roba, ara
mateix no poden gestionar-ho més.
Amb això decidim que ens acollirem a la proposta de
l’Escola de fer aportacions per mitjà de la Fundació i fer un
únic enviament (comunitat educativa, cooperativa i AFA),
com Escola Mata de Jonc, a ACNUR. Rebrem informació
de com fer-ho.

DIONE BUTLER Ens trasllada la petició de poder fer les entrades per la
porta principal i no pel carrer Hondures, donada la
problemàtica del carrer. Carme ens explica que en tornar a
la normalitat es tendrà en compte, de moment encara no.

SEBASTIÀ ROIG Hi ha tornat haver una queixa per poca quantitat al
menjador,. Carme Ronda diu que dels dos reptes que
s’havien proposat, el de la temperatura s’ha superat i el de
la quantitat potser en algun torn hi ha hagut algun
problema, però no n’hi ha gaire constancia.
Si es tracta de queixes individuals, és millor comunicar-les
tot d’una i torna a recordar els canals de comunicació:
alumnat→tutoria→equip directiu
famílies→consell rector.

TEMES
ANTERIORS

CARRER HONDURES Sara assistirà a la reunió virtual amb la DGT sobre escoles
segures del 25 de març a les 10h. i aportarà la proposta
que ja és a l’Ajuntament, a veure si, entre tots s’hi posen.

RESUM:

8 de març, 2021
A la reunió de l’altre dia vàrem estar parlant que ens agradaria recuperar la festa de final de curs, si els prortocols
COVID no permeten fer-la al pati de l’escola, l’AFA intentarà organitzar i convocar una alternativa a un altre espai,
potser a la pista del costat de l’escola. Vos anirem informant, igualment, si teniu alguna idea o proposta, no ho
dubteu!
De cara al curs vinent, que esperem sigui més fàcil, s’ofertaran activitats per als nins que fan ús del menjador els
divendres, ja que tenen una llarga estona de pati, la idea és dinamitzar una mica aquest espai de temps.
D’altre banda, des de l’escola, s’han estat estudiant la manera d’abordar l’esdeveniment d’aquests darrers dies, en
algunes de les tutories ja han anat xerrant sobre el conflicte de Rússia i Ucraïna, i també han intentat trobar la
millor manera de col·laborar, i, seguint les indicacions de gent que ja hi està fent feina, de forma conjunta farem
una aportació econòmica a través d’ACNUR en nom de l’escola, haureu rebut la circular de com fer la vostra
aportació, si ho desitjau, també es farà un acte, obert a tota la comunitat educativa, demà a les 11h. a on Enric
García farà la lectura d’un manifest per la PAU.
Per acabar, heu de saber que seguim treballant en altres temes com el del carrer Hondures o el menjador.
I res més, salut i que no s’acabi l’esperança!


