
Resum de l'assemblea de l'AFA del 23 de Febrer 

Assemblees 

 

 

El 23 de Febrer, l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) va celebrar assemblea. Us fem resum 

del que es va acordar en cada punt.  

 

1.- Aprovació de l’acta anterior (6 d'Octubre) 

Vam aprovar l'acta de l'assemblea anterior.  

 

2.- Festa i Rua de Carnestoltes 

Vam informar-nos, vam agrair que el màxim de gent ajudés a muntar i desmuntar, i altres 

tasques.  

 

3.- Plantada i Jornada de Millora del Pati 

Vam informar de la plantada del diumenge 5 de Març.  

La Jornada de millora del pati està prevista per al dissabte 25 de Març (pendent de confirmar) 

 

4.- Festa de la Diversitat 

Vam debatre diferents formats de festa. Es va formar una nova comissió amb 2 membres.  

Està prevista pel diumenge 21 de Maig.  

 

5.- Festa de Fi de curs 

Serà el dissabte 17 de Juny. La comissió ja està treballant-hi.  

 

6.- Treballs en curs a les diferents comissions 

Comunicació 

Ja tenim Twitter!... @afafarigolaclot   twitter.com/afafarigolaclot 

S'ha millorat la informació del taulell.  

Volem fer més telemàtica la matriculació de les extraescolars.  

Solidaritat 

Participarem a un minimercat el diumenge 19 de Març.  

I també al Mercat Solidari del dissabte 13 i diumenge 14 de Maig.  

Anglès 

Informem de la reunió informativa de dues acadèmies i de la posterior votació 

CET-10 

El coordinador, l'Albert, es va comprometre a atendre les famílies tots els dimarts, de 17 a 18 hores. 

Hi ha famílies que diuen que alguns dies no l'han trobat.  

Xerrades 

Tenim 2 xerrades amb data:  

http://ampafarigoladelclot.cat/category/assemblees/


• Dijous 16 de Març 

Educació Emocional  

• Dijous 11 de Maig 

Educació Sexual  

Temin 2 xerrades previstes:  

• Com gestionar l'enuig?  

Xerrada que va fer la cap d'estudis al febrer a l'Hospital de Sant Joan de Déu 

• I una altra xerrada des de la comissió d'Inclusió  

Inclusió 

Farem cinema d'inclusió el divendres 12 de Maig  

Hi haurà una reunió d'escoles inclusives el 20 de Març.  

 

7.- Precs i preguntes 

• Una mare fa la queixa que la formació de Ballem per a nenes i nens petits es fa al menjador i 

creu que no és l'espai adient. Es revisarà si hi ha altres espais.  

• Una mare porta una presentació que es projecta amb 2 tipus de queixes.  

Per una banda les incidències al camí escolar, concretament les motos aparcades a Clot 

baixant de Meridiana i es torna a debatre que es tanqui el carrer de l'escola a les entrades i 

sortides de nenes i nens. Ho tractarem a la comissió de Camí Escolar.  

Per altra banda també denuncia que les reformes dels parcs (com a exemple les parts 

infantils al Parc del Clot) es fan sense tenir en compte les famílies. Parlarem amb altres 

escoles i amb l'associació de veïnes i veïns del Clot.  

• Una altra mare fa 2 suggeriments.  

Per una banda que donem un mail on les famílies puguin suggerir punts a tractar a 

l'assemblea i que els recollim a la convocatòria. Queda acceptat per a la propera assemblea.  

Per altra banda fa una llista de punts per a la propera assemblea:  

- Proposta de treure el formigó enterrat al pati de P4-P5  

- Proposta de pintar amb dibuixos les parets de l'escola al carrer  

- Proposta de fer un curs de llengua de signes per a l'alumnat  

- Proposta de fer un intercanvi de llibres per Sant Jordi 

- Proposta de comprar una carpa portàtil  

 


