


per concretar quantia. Caldra observar amb atenció el mes d'octubre per fer una avaluació 

económica deis resultats. A partir d'aquí es farien els ajustas necessaris. 

S'ha parlat també que s'ha hagut de fer un canvi de conveni laboral per ajustar-se a la nova 

legalitat, de la plantilla. 

2.- Previsió de festes 22-23 i Web de I' AMPA. 

A.Miras, M.lriarte i K.Cuevas recorden que hi ha actualització del web, afegint calendari

sincronitzable amb google, on hi ha haura recollides les activitats de tot l'any.

Tardor. S'han indos noves activitats com la paellada al novembre i castanyada. 

Nadal. També s'esta planificant el fer un casal per Nadal, ja que hi ha molts dies laborables 

enguany. Es fara la rifa tradicional de Nadal, pero amb tres cistelles diferenciades per diversificar 

clientela. Una nova activitat a propasar és la de, amb sol·licitud previa, realització de fotos 
artístiques per les famílies. S'anomena cal Barantxó com a possibilitat a explorar. 

Carnaval. Es torna a programar i pendent la data a concreta de la festa de fi de curs. 

Primavera. Jornades esportives i festa final de curs. 

3.- Canvi d'horari escolar. 

Per tal d'ajustar-se al funcionament de la majoria de les escoles de la zona, reduir l'estada deis 

nens/es a l'escola i estalviar en els costos fixes, es proposa variar l'horari pel curs escolar 

següent. Entrada 8:30-12:00 i 14:30-16:00. Es tria aquesta franja per tal de minimitzar el temps 

d'espera entre la primera hora d'entrada a acollida 7:30 i l'inici de les classes: 8:30h. Es 

propasara en el proper consell escolar aquesta franja per tal de sotmetre-la a votació (CANVI SI/ 

CANVI NO) per part de la comunitat educativa. 

PRECS I PREGUNTES 

Mare assistent apunta que cal seguir dinamitzant les activitats deis nens quan es queden 

al menjador, variar el tipus d'activitats, encara que aquest any s'han afegit extraescolars 

en aquesta franja horaria. Es recull la proposta. 

Es recorda que s'esta mirant la possibilitat de canviar el nom de l'associació per fer-la 

més inclusiva a AFA Castellvell del Camp. 

S'aixeca la sessió a les 22:15 hores, de la qual, com a secretaria, estenc la present acta. 

La Secretaria 

MARIA ELISA PUIGROOON 

Maria Elisa Slgnat dtgltalment per 
Maria Ellsa Pulgrodon 

Puigrodon 

�:��,��
2

:ai�!� 

Vist-i-plau 

El President 


