*ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE PRIMAVERA
AFA BERTÍ*
CURS 2020/2021

Dia: Dimecres 16 de juny de 2021
Hora: 21 hores
Lloc: Via telemàtica

ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda
2. Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea
3. Breus informacions per abans d’acabar el curs:
- Sant Jordi. Llibres regal a l’escola
- Foto de classe i entrega amb l'informe
- Organització de tallers i xerrades amb l’Escola Cingles i l’Ajuntament
- L’AFA està present a les edicions mensuals del diari de l’Ametlla del Vallès
4. Breus informacions de cara al curs que ve:
- Venda de xandalls
5. Sortida de dos membres de l’associació. Entrada a l’associació de dos nous membres
6. Aprovació, si escau, de la proposta d’avançar cada curs diners a les logopedes
7. Activitats extraescolars
8. Projecte pati
9. Festa de fi de curs
10. Torn obert de paraula

1. Benvinguda
-

Assisteixen a la convocatòria 6 representants de les famílies i 4 membres de l'AFA
Bertí.

2. Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea
-

S'aprova l'acta de l'assemblea anterior sense objeccions.

3. Breus informacions per abans d’acabar el curs:
•
-

Es fa una valoració molt positiva del concurs organitzat per l’escola i de la dotació de
premis de l’AFA per sorteig, així no s’estimula la competició entre l’alumnat.
S’agraeix el suport de l’AFA a les activitats que proposa escola, tot promovent-les.
Es comenta que hi ha llibres a la biblioteca per folrar i l’escola ha demanat ajuda. Es
demanarà ajuda a les famílies.

•
-

-

Foto de classe i entrega amb l'informe

S’explica com ha anat el procés de venda i entrega de fotos de grup.
Es comenta que hi ha hagut algun incident que s’ha intentat tractar de forma
individualitzada, donant-hi la millor sortida.
•

-

Sant Jordi. Llibres regal a l’escola

Organització de tallers i xerrades amb l’Escola Cingles i l’Ajuntament

Surt el tema d’intentar adequar els horaris de les xerrades i tallers al nivell a qui va
destinada la formació, per facilitar a les famílies la seva logística.
Des de la comissió d’escola de famílies s’explica que la temàtica ens ve donada dins
d’uns punts que proposa la Diputació de Barcelona, però es comenta que si algun tema
té un interès especial es podria mirar d’organitzar quelcom amb el suport
d’ajuntament.
•

L’AFA està present a les edicions mensuals del diari de l’Ametlla del Vallès

4. Breus informacions de cara al curs que ve
-

Es comenta que es continua amb tres períodes de venda de roba, al principi del curs,
per Nadal i per Setmana Santa.

5. Sortida de dos membres de l’associació. Entrada a l’associació de dos nous membres
-

S’explica que la Raquel Martín i el Javi Jiménez deixen de formar part de la junta de
l’AFA Bertí.
S’anuncien a la Ma Varea i a l’Alba Moret com a noves vocals de l’AFA Bertí.

6. Aprovació, si escau, de la proposta d’avançar cada curs diners a les logopedes
-

Finalment la proposta no es sotmet a votació, ja que es considera que és un tema
suficientment important com perquè només 10 famílies decideixin.

7. Activitats extraescolars
-

Des de la comissió d’extraescolars es comenta que en uns dies es passarà una
presentació-resum de les propostes pel curs vinent. S’intentarà seguir amb les
mateixes ofertes, però hi ha interès a donar sortida a les extraescolars de proximitat,
del poble.

8. Projecte pati
-

S’agraeix el voluntariat de les famílies que estan dibuixant i pintant els jocs pintats a
terra del pati de primària.

9. Festa de fi de curs
-

-

No s’ha pogut fer la festa tradicional, però l’AFA Bertí ha proposat i facilitat una
activitat per cada cicle, un escape room pel cicle de grans i un espectacle de Ramon
Romah pel cicle de mitjans i petits.
Es suggereix que la comissió de festes de l’escola tingui un membre de l’AFA Bertí.

10. Torn obert de paraula
-

Es comenta que es podrien fer reunions fora de les assemblees obligatòries, per
tractar temes que possiblement tenen un interès concret. D’aquesta manera es podria
fomentar la participació de les famílies a les reunions.

