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CAMPAMENTS I SALUTS Donat que al campament de la classe de 5è es va donar
que només 12 nins hi varen participar per culpa d’una
infecció vírica que va afectar a la resta, les mares demanen
si es pot intentar donar una solució, ja que s’han vist
desil·lusionats ja que després de dos anys de restriccions
tampoc ara han pogut gaudir de la  sortida. Pensen que
l’escola hauria de tenir un pla alternatiu quan es donin
aquests casos o ser més flexibles alhora de permetre la
reincorporació de l’alumnat.
Carme Ronda explica que els casals estan molt sol·licitats i
és difícil reprogramar aquestes alçades de curs. A més són
cars. Tampoc es pot preveure una situació així. En el cas de
5è no hi va haver altre remei que partir ja que no es va
poder preveure la situació: els alumnes varen enmaleltir
durant els caps de setmana.
Aquest cas no és suficient com per establir un protocol
d’actuació, no és probable que es torni a donar.
Elisenda aprofita per recordar que no és recomanable
penjar fotografies de nins i nines amb biquinis o banyadors
per les xarxes.

ESCOLA D’ESTIU A pesar de que no hi ha moltes inscripcions, l’escola d’estiu
es farà per INFANTIL I PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA amb
l’empresa STEAM-Robotix Balears.
Hi ha menjador, flexibilitat de participar dies solts amb els
preus ajustats, 2 dies a Viding Illes Aiguablava i un dia de
sortida a la setmana. Els horaris serien més o manco de 9 a
14 sense menjador i fins a les 16 amb menjador. També hi
haurà guarderia abans de les 9.
La proposta de SEGON CICLE DE PRIMÀRIA no es pot
tirar endavant ja que la professora de teatre no està en
possessió de la titulació adient, però es compromet a
tenir-la i a elaborar una proposta, de cara al curs vinent..



HORARI CURS VINENT Es mantindrà l’horari d’entrades i sortides d’abans de la
COVID amb la jornada continuada dels divendres a pesar
de les complicacions que comporta.

PROBLEMÀTICA MONITORA DE
MENJADOR

S’han donat dues queixes des de dos grups diferents i per
dues vies diferents. Una d’elles la transmet Marc Tur i
explica que és puntual d’una família i es va contrastar per
la resta del grup. En qualsevol cas es va resoldre des de
l’escola amb vàries actuacions i ara tot funciona bé.

APORTACIÓ HANDBOL Com ja és tradició l’AFA fa una aportació anual al club,
enguany s’ha decidit aportar el mateix que el curs passat
(500 Euros) a pesar de la petició que ells feren. Aquesta
subvenció està condicionada per la nostra petició de que
s’hauria de cuidar millor la integració de més nines al club,
per això esperam hi hagi alguna actuació per
aconseguir-ho.

EXTRAESCOLARS 22-23 Ja està en marxa un formulari per a les famílies per a poder
fer-ne una bona organització el curs vinent.

APORTACIÓ MILLORA ESCOLA Hem acordat fer una aportació de 2000 euros a l’escola.
Carme Ronda explica queja hi ha hagut una despesa de
600 euros per fer una zona d’ombra al pati i encara no s’ha
acabat.
Amb tot això hi ha un romanent de 1200 euros del que
s’hauran de descomptar les despeses de la festa de final de
curs.

PETICIONS Marc Tur Transmet l’enhorabona a l’escola per la bona gestió durant
la pandèmia que ha evitat contagis i la transmissió del
virus.
També fa la petició de que des d’aquí animem les famílies a
participar de l’AFA.

Cristina RECOLLIDA FETA I ENTREGADA A SOS MAMAS DEL
MATERIAL FARMACOLÒGIC
Ara, per acabar el curs ens adherim a la iniciativa de la
FAPA de les MOTXILLES SOL·LIDÀRIES. Ella mateixa
enviarà la circular.

TEMES
ANTERIORS

FESTA FINAL DE CURS. Seguim organitzant:
-s’han fet les compres que es varen programar a la darrera
reunió.
-enviarem circular amb instruccions clares.
-un grup de mares guarniran el pati i muntaran les taules.
-s’instal·laran focus que aporten algunes famílies.
-3r d’ESO vendrà gelats per refrescar la festa i treure’n
benefici pel viatge del curs vinent.

El proper dia 21 a les 16:00 h. es farà l'ASSEMBLEA GENERAL per informar a les famílies que vulguin assistir.

El curs vinent ens retrobarem el 4 d’octubre per a constituir la nova junta.
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ja queda poc però l’AFA segueix fent feina! a la darrera reunió vàrem seguir amb alguns temes dels que anireu
rebent informació des de l’escola, com ara l’Escola d’estiu, els campaments i altres informacions sobre el curs
vinent que ja s’està preparant.
Per una altre banda ja tenim la festa ben organitzada i aviat també rebreu una informació. Recordau que heu de
dur dues taules el mateix dia 23 al matí amb el nom posat, que vos heu d’organitzar per guarir una taula que faci
molta talent amb coses bones i begudes fresques, però procurant que no hi hagi un gran sobrant, ja que amb la
calor després s’ha de llançar.
Fins al darrer moment demostrarem que som una escola ben generosa, i és que les dues darreres setmanes ens
afegirem a la iniciativa de la FAPA de les MOTXILLES SOLIDÀRIES.
Així que estau atents al correu que hi haurà un bombardeig de informacions!


