Reunió AFA 02-06-22
Hora: 20:00h
Lloc: Can Costa
Assistents: Angi, Montse, Mireia Gurri, Mireia Munmany, Clara Santos-Garcia, Núria Plans,
Carina i Lídia.
1. Valoració festa de la primavera: Va anar en general molt bé a excepció del dinar,
creiem que l’empresa no tenia prou experiència i hi van haver una sèrie d’errors a
corregir a la propera festa.
Fa falta un nexe d’unió entre AFA, comissió festes i Escola. Ha faltat comunicació.
També es troba a faltar una mica més d’implicació per part de l’escola, creiem que s’ha
de tornar als orígens i que la festa sigui més integradora.
Es valorarà si de cara a l’any que ve es pot fer la festa a la tarda-vespre i fer sopar. Ja
s’ha posat data per la festa, serà el 20/05/23
La comissió de festes vol muntar una paradeta per la fira de Santa Llúcia, s’ha d’acabar
de concretar què es vol vendre i a què es destinaran els beneficis.
2. Es comenta una proposta per fer una parada d’intercanvi de roba, d’objectes que ja no
volem,…
3. Jornada intensiva: hi ha més de 70 inscrits, falta saber les ratis de cada curs.

4. Dropbox / Drive: només pot tenir contrasenya un sol membre de cada comissió com a
molt.
5. Acordem el calendari de reunions del curs vinent, primers dijous de cada mes a Can
Costa, amb la possibilitat de fer-ne alguna online.
6. Extraescolars: Ja hi ha la graella feta de cara a l’any que ve, falten alguns retalls. Hi ha
alguna activitat que es valora apujar el preu a les famílies ja que l’AFA hi està perdent.
Decidim agrupar les mitges hores amb extraescolars
7. Es prepara la informació de cara a l’Assemblea del juliol
8. Es va demanar a l’Ajuntament de fer un estudi de soroll al menjador, però encara no
s’ha fet res, properament ens informaran de quan hi aniran els tècnica.

Es tanca la reunió a les 22:00h

