
ACTES REUNIONS CURS 21-22

ASSISTENTS: Cristina Simón Serra (4rt EI)
Cristina Serra Terrasa (5è EI)
Marta Llompart Corbera (1r EP)
Sebastià Roig Pieras (2n EP) i en
representació de M. Victòria
Campoy Cruz (6è EI i
Vicepresidenta)
Cati March Frontera (3r EP)
Mar de la Loma Darder (1r ESO i
Presidenta)
Miriam Vaquer Ajornilla (2n ESO)
Margalida Marí (3r ESO i Secretària)
Carme Ronda Periago (Directora)

DATA: 5 d’abril, 2022

ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ ACTA 8-3 S’aprova.

REGISTRE AFA I OBTENCIÓ DEL
CERTIFICAT DIGITAL

Mar de la Loma intentarà fer els tràmits, però si li surt
algun problema, demanarà ajuda, ja que tant n’Elisenda
com Irene, tenen prou experiència. Cati March diu que
com que ella també té signatura digital, també ho podria
intentar tramitar.
Aquest certificat és necessari per tal de demanar les
subvencions i ajudes de les que ens han arribat
informacions, seria interessant poder accedir-hi. El plaç
acaba el 31 de maig, tenim temps.
També s’hi haurien d’incloure els estatuts actualitzats.

ESCOLA D’ESTIU Com que hi ha famílies interessades, l’escola està
analitzant la possibilitat i s’ha posat en contacte amb tres
empreses, ara mateix estan avaluant els projectes i fan
comptes poder fer una reunió informativa en tornar de
Pasqua.
Per altre banda, demanarem, als grups si hi ha famílies
interessades per fer-se una idea i poder programar millor.
En els tres casos, hi ha menjador, flexibilitat de participar a
partir d’una setmana i també s’està estudiant poder anar a
Viding Illes Aiguablava. Els horaris serien més o manco de
8 a 14-15.

ORGANITZACIÓ CURS VINENT:
NATACIÓ

Encara que la intenció de l’escola és poder recuperar al
màxim la normalitat prèvia a la pandèmia, les sessions de
natació són una activitat de la Fundació, així que no depèn
totalment de l’escola. A més el centre Viding Illes
Aiguablava ha canviat la direcció i gestió i no  se sap si
encara reserven l’espai horari per l’escola, també ha
canviat l’horari dels grups que hi anaven (5 anys, primer i
segon de primària) i s’haurà de cercar un altre moment per
fer-ho. Però donada la bona experiència educativa i la
receptiva per part de les famílies, tot apunta a que es
tornarà a fer, si no hi ha alguna cosa que ho impedeix.

PETICIONS Cristina Serra RECOLLIDES SOLIDÀRIES, APORTACIONS UCRAÏNA
encara que hi ha hagut algun problema de recollida,



Cristina continua confiant en la bona feina de SOS
MAMAS i en tornar de vacances reprendrem la recollida
de roba, aliments, higiene o medicaments, el que
necessitin donada la situació i com vagi avançant.
L’escola ha pogut recollir, i enviar a través de ACNUR,
3.500 euros entre tota la comunitat educativa (2.800 AFA
i famílies i l’escola ha fet arribar la quantia fins a 3.500).

INFORMACIONS
ESCOLA

CARME RONDA Ens remet una informació que li ha arribat a ella des del
Pla Director d'Inspecció Educativa a on expliquen la
possibilitat de fer unes xerrades per AFAs sobre temes
com INTERNET,  XARXES, SEGURETAT DELS INFANTS…
Cati March farà el contacte i demanarà disponibilitat per
després de Pasqua. Pensam que el tema XARXES és el més
adient.

Plana web. S’està fent una nova plana web per l’escola, i
revisant l’acutal, Carme s’ha adonat que des de la
pandèmia el nostre apartat no s’ha mogut. Marta enviarà
les actes i la memòria del curs passat i margalida les
d’enguany, en format PDF,  a l’Equip directiu per poder
salvar aquest buit.

TEMES
ANTERIORS

FESTA FINAL DE CURS. Com que ara mateix els protocols COVID han deixat via
lliure, el dia 23 de juny se podrà celebrar com abans la
festa de final de curs: un sopar col·laboratiu a la fresca,
amb un grupet de música o DJ per animar i amb decoració
adient al tema d'enguany (LA VOLTA AL MÓN).
Irene ha dit que l’AFA pot destinar 1.000 euros a
l’organització de la festa per poder guardar un romanent
pel curs vinent.
Per tal de coordinar-nos amb l’escola, pel comiat de 4rt,
encara que enguany no hi ha comissió de festes, hi ha
algunes professores que s’encarreguen una mica de les
coses que puguin sorgir, entre elles na Magdalena
Estelrich, que també és de Secundària, per tant les mares
de 4rt es posaran en contacte amb ella.

RESUM:

5 d’abril, 2022
Ahir férem la reunió de cada mes i aquests són els temes més importants que tractàrem:
-Intentarem fer el REGISTRE de l’AFA, amb els nous estatuts i OBTENIR EL CERTIFICAT DIGITAL per tal de poder demanar
unes subvencions i ajudes, vos tendrem informats.
-ESCOLA D’ESTIU, després de vacances segurament ens podran donar més informació, ja que l’escola ho vol posar en marxa i
està estudiant 3 projectes de 3 empreses diferents, amb menjador, flexibilitat de participar-hi a partir d’una setmana i també
s’està estudiant poder anar a Viding Illes Aiguablava. Els horaris serien més o manco de 8 a 14-15.
Estaria bé que ens diguéssiu si hi estau interessats, així l’escola podria fer una previsió.
-NATACIÓ, és una activitat de la Fundació, pel que no depèn només de l’escola, però tot apunta que es podrà reprendre a
partir del curs vinent.
-RECOLLIDES SOLIDÀRIES i APORTACIONS UCRAÏNA, segurament després de vacances, reprendrem la nostra activitat
solidària, podem estar ben orgullosos, ja que l’escola ha pogut enviar 3.500 euros a ACNUR. Enhorabona a tots!
A més de tot això, dir-vos que s’estan organitzant xerrades per les famílies i una gran festa de final de curs com les d’abans!
reservau l’horabaixa del 23 de juny, serà gros!


