REUNIÓ VIDEOCONFERÈNCIA AFA
27/09/21
Dilluns 21:00h.
TEMES TRACTATS:
1) Vetllador/a: L’Ajuntament de Taradell es fa càrrec de pagar aquest servei. En
Llaïr ( el responsable de l’Ajuntament) farà els contactes pertinents amb els
altres ajuntaments que tenen a veure amb l’Institut Taradell ( Sta. Eugènia,
Seva i Viladrau).
2) Pianos: Compra de pianos per a les famílies que ho sol·liciten. preu 43€ . Hi ha
54 famílies interessades. L’Institut s’encarregarà de fer la difusió.
3) Dinamització de patis. L’Institut demana la nostra col·laboració. Representa
una despesa de 1.000€. Acceptem la proposta amb la condició de que fem una
prova durant un trimestre per valorar si funciona i decidir la continuïtat.
4) El reforç d’anglès a 4t i Batxillerat. Seguirem col·laborant econòmicament amb
aquesta proposta, però ens interessaria saber com funciona. Feekback per tal
de valorar si es aprofitable aquest recurs.
5) El teatre. L’institut demana que vol continuar amb les classes de teatre i poder
preparar una obra per poder representar en les festes o bé de Nadal o St. Jordi.
6) 25è Aniversari Institut. Segurament haurem de col·laborar amb el 25è
aniversari de l’Institut que va ser l’any passat però que degut al còvid no es va
poder celebrar.
7) INFORMACIONS COVID. S’informa que en cas de CÒvid a l’Institut , la classe
amb l’alumn@ de covid, la resta dels alumnes vacunats hauran de fer un test
d’antÍgens a la Farmàcia Barfull i els alumnes no vacunats hauran de fer una fer
una prova de PCR i restar 10 dies de quarantena.
8) Petició dels professors. Els professors demanen si els podríem pagar a un
professor@ nadiu@ per fer reforç de speaking. Desestimem aquesta petició
valorant que hi ha necessitats prioritàries.
9) Nova incorporació a l’AFA. Ens informen que hi ha una persona interessada en
formar part de l’AFA. La Sara Sayós.
10) Robatori. Estem a l’espera del retorn dels diners.
11) Assemblea General de l’AFA. S’acorda per al 29 de novembre 2021. Serà
virtual i haurem d’actualitzar el powerpoint.

