ACTA JUNTA AFA DMS 28/09/21
Assistents: Alejandro Massana, Mireia Lanaspa, Veronica Mira, Ana Claur,
Borja Sanz, Sergi Grau, Pau Cabarrocas, Neus Carruesco.
1. Trobada amb les famílies.
• La trobada es convocará presencial i en exterior. Pendent demanar a la direcció si podem anar
al bosc o hem de fer-la fora del centre.
• Proposem el divendres 8 a les 15h de la tarda.
• Demanarem a la direcció que ho comuniqui a la reunió de Cicle Inicial, ja que les famílies de P3
encara no tenen delegades. Es comunicarà via circular, bloc i reunió de famílies.
• Farem una segona convocatòria virtual la següent setmana.
• A les dues reunions es convocarà a totes les famílies noves (del curs passat i d’aquest).

2. Reunió de Coordinació.
• Psicopedagoga
• Com a AFA, entenem que es perd molt amb el nou escenari. Creiem que s’ha de buscar una alternativa intentant mantenir la qualitat del servei.
• Acordem donar un marge de temps a la direcció per la transició fins a finals d’Octubre. En
aquest temps s’ha de fer un resum de les necessitats i fer una nova proposta.
• Reclamem des de la Junta un argumentari per part de la Direcció que justifiqui el servei i el cost
i en quines condicions, per tal de poder proposar-lo i aprovar-ho a l'Assemblea extraordinària
de l’AFA.
• Projecte bosc
• L’escola ha presentat el projecte de remodelació del bosc juntament amb l’empresa resonsable.
• El projecte afecta el pati d’Infantil i tot el bosc (a banda i banda de la rampa).
• Proposta pedagògica: dues àgores, espais de joc, etc.
• Des de la Junta esperem una presentació de l’aspecte pedagògic del projecte per tal de poder
aprovar-lo en Junta Extraordinària (i prèviament presentar-lo a les famílies).
• L’escola té un romanent de 7.000€ extres per dedicar-lo al projecte.
• Acordem fer una reclamació al Consorci per tal que assumeixi els costos i la responsabilitat del
manteniment.
• Acordem parlar amb la Comissió de manteniment per solucionar el manteniment de la caseta i
de l’estructura de fusta de la pista de dalt.
• Queda pendent proposar hora per la propera ITV, on es podrien portar a terme les tasques de
manteniment.

3. Extraescolars
• Quedà pendent la descripció del lloc de treball del coordinador per part de la comissió.

Pau Cabarrocas Garcia
Secretari

