ACTA 5: Reunió AFA de 28 d’Octubre de 2013.
A Castelldefels a les 15:00 hores del dia 28 d’octubre de 2013 es reuneix l’A.F.A de
l’Escola Torre Barona. d’acord amb la convocatòria realitzada pel President amb el
següent:

Ordre del Dia:
1. Organització de la Festa de la Castanyada i Xocolatada
2. Voluntaris de torns i catanyeres
3. Precs i preguntes

Resolució:

1. Es decideix que es compraran les castanyes a la Graneria José, ja que és el
preu més econòmic que s’ha trobat a 3,75Kg i s’hauran de comprar 50 kg,
per tant sortirà per un total de 187 €, l’Helga s’encarregarà d’anar a buscarles
i portar-les a local del AFA per prepararles despres.
Es compren també les bossetes de plàstic per ficar les castanyes del Cicle
Infantil.
2. S’estableixen els torns de voluntaris per fer les castanyes i les bossetes
d’infantil de la següent manera.
Dijous 31/10/13
12:00 hores: Raúl, Itziar i Jose Angel
13:15 hores: Helga
14:00 hores: Vicente
15:00 hores: Eva Bou
Desprès es quedaràn a dinar amb els membres del professorat, Itziar, Marta,
Helga, Jose Angel, poden anar fins a 6 Marta ofereix el seu lloc en cas de
que hi hagi algun interessat d’última hora.
S’han ofert Quatre castanyeres que son: Marta i Mª Jose (mamas de 3º A i
Montse i Mónica de P4A)
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Referent a la xocolatada, de la tarda, en aquesta ocasió l’organitzaran els
pares de sisé integrament.
Durant la xocolatada l’AFA decideix posar una taula al pati a fi d’informar i
d’arribar a les families que encara no disposen de gaire informació referent a
l’Associació.
3. Durant el torn de precs i preguntes, la Comissió de Nouvinguts transmet la
seva preocupació pel gran volum d’aquestes familias que estan arribant al
centre, calculen que gairebé un 90% d’aquestes no entenen ni castellà ni
català, proposen un projecte solidari entre les families de l’escola a fi de
poder ajudar a tothom, aquest projecte es tractaria de demanar voluntaris a fi
de poder fer xerrades be sigui a l’hora de recollir els nens, a l’entrada o al
parc, cadascú decidirà quin temps i quantitat vol invertir a solidaritzar-se de
forma voluntaria amb els nouvinguts. També es propasa crear una red que es
pugui gestionar entre nouvinguts i familias de l’escola.
La idea sembla molt bé, i en principi es decideix fer un mail i passar-ho a la
Comissió de Comunicació, a fi de que els del.legats ho facin arribar a les
families i així poder començar a tirar endavant aquest projecte.
La Comissió comenta que de cara a cursos vinents volen també ajudar a la
integració dels nous P3 a l’escola, ja que al principi estan gaire perduts.
D’altre banda es facilita la informació dels nous cursos de la Comissió de
Formació de Pares que s’estan preparant per impartir a l’Escola, i son els
següents.
Habilidades padres (8 sesiones)
Salud Bucodental
Derecho Familiar
Sense res més a afegir per part dels assistents s’aixeca la sessió sent les 16:19 hores del
dia assenyalat a l’encapçalament del present acta.

President/a

Secretari/a
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